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RESUMO  

 

FINGER,  Solange  Janete. A  Assistência  Estudantil  na  Educação  Profissional  e           
Tecnológica:  Estudo  Avaliativo  do  Programa  de  Atendimento  ao  Estudante  em           
Vulnerabilidade  Social  –  PAEVS  e  do  Índice  de  Vulnerabilidade  Social  –  IVS .  Ano.  2020.               
159  p.  Dissertação  (Programa  de  Mestrado  Profissional  em  Educação  Profissional  e            
Tecnológica  em  Rede  Nacional)  –  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina,  Florianópolis/SC,            
2020.  

 
 
 
A  expansão  da  rede  federal  de  educação  tecnológica  a  partir  de  2008  implicou  em  um                
aumento  considerável  do  número  de  câmpus,  cursos  e  vagas  para  os  Institutos  Federais,              
especialmente  para  o  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina.  Essa  ampliação  trouxe  também  para              
o  centro  dos  debates  a  temática  da permanência  e  êxito  dos  estudantes  e  a  necessidade  da                 
garantia  do  direito  à  educação,  previsto  na  legislação  brasileira.  Assim  ficou  também  colocada              
a  temática  da Assistência  Estudantil,  respaldada  pelo  Plano  de  Inclusão  do  IFSC  2009/2013  e               
aprovada  pela  Resolução  Nº  01,  de  30  de  novembro  de  2010  que  a  regulamenta.  O  objetivo                 
geral  desta  pesquisa  é  realizar  um  estudo  avaliativo  do  Programa  de  Atendimento  ao              
Estudante  em  Vulnerabilidade  Social  –  PAEVS  e  do  Índice  de  Vulnerabilidade  Social  –  IVS,               
executado  nos  22  câmpus  do  IFSC,  no  sentido  de  apontar  caminhos  na  direção  da  defesa  dos                 
direitos  dos  discentes  em  situação  de  vulnerabilidade  social.  Foram  utilizados  questionários            
eletrônicos,  com  questões  abertas  e  fechadas,  aplicados  à  discentes  e  servidores,  sendo,  o              
questionário  dos  discentes  composto  por  09  questões  e  dos  servidores  por  16  questões  gerais               
aplicadas  a  todos  os  servidores  participantes  e  08  específicas  para  os  Assistentes  Sociais.              
Ambos  os  questionários  foram  aplicados  entre  28/10  e  30/11/2019.  Com  a  finalidade  de  traçar               
o  perfil  de  10.004  discentes  com  IVS  cadastrado  em  2017,  2018  e  2019  e  obter  dados                 
financeiros  e  orçamentários  sobre  os  auxílios  pagos  no  mesmo  período,  foram  analisados             
relatórios  extraídos  do  sistema  informatizado  de  gestão  do  PAEVS  e  do  IVS  do  IFSC.               
Realizou-se  pesquisas  documental  e  bibliográfica  com  vistas  a  traçar  um  panorama  relativo  à              
avaliação  de  programas  e  políticas  públicas,  buscando  subsídios  para  compreender  neste            
contexto  a  forma  como  se  apresenta  a  política  de  assistência  estudantil  no  IFSC  e  que                
caminhos  percorrer  na  direção  da  defesa  dos  direitos  e  na  garantia  da  qualidade  dos  serviços                
prestados  aos  usuários.  A  partir  dos  resultados  foi  construído  um  site,  ilustrando  os  principais               
achados  da  pesquisa.  O  mesmo  foi  validado  por  discentes  e  servidores  do  IFSC,  por  meio  de                 
um  questionário  de  avaliação  composto  por  sete  questões.  Após  a  aprovação  pela  banca  de               
defesa,  o  link  de  a  acesso  foi  disponibilizado  aos  câmpus  para  que  possa  ser  apresentado  a                 
todos  os  estudantes  e  servidores  e  será  disponibilizado  à  reitoria  do  IFSC,  para  que  possa  ser                 
divulgado  no  site  institucional,  na  página  da  assistência  estudantil,  com  a  dissertação,  de              
forma  a  fornecer  subsídios  para  as  políticas  internas  de  assistência  e  ao  mesmo  tempo               
divulgar   o   PAEVS   e   o   IVS.  
 
 
Palavras-chave :  Avaliação  da  Assistência  Estudantil.  Programa  de  Atendimento  ao  Estudante           
em  Vulnerabilidade  Social  –  PAEVS.  Índice  de  Vulnerabilidade  Social  –  IVS.  Sistema             
Informatizado   de   Gerenciamento   PAEVS   e   IVS.  
 



 
ABSTRACT  

 
 

FINGER,  Solange  Janete. Student  aid  for  professional  and  technical  education:  An            
Assistance  Program  for  Students  in  Social  Vulnerability  –  PAEVS  and  Social            
Vulnerability  Index  –  IVS  evaluation  study .  2020.  159  p. Dissertation  (Programa  de             
Mestrado  Profissional  em  Educação  Profissional  e  Tecnológica  em  Rede  Nacional)  –  Instituto             
Federal   de   Santa   Catarina,   Florianópolis/SC,   2020.  
 
 
The  Federal  Educational  System’s  expansion,  beginning  in  2008,  meant  a  significant  increase  in  the               
number  of  campi,  programs  and  students  to  Federal  Institutions,  particularly  for  the Instituto  Federal               
de  Santa  Catarina (Federal  Institute  of  Santa  Catarina,  IFSC).  The  said  increase  also  brought  into                
focus  a  debate  on  financial  aids  for  assuring  students’  permanence  and  'success,  as  well  as  the  need  to                   
guarantee  educational  rights,  as  stipulated  by  Brazilian  law.  Thus, Assitência  Estudantil  (Student  Aid)              
has  also  been  discussed,  in  accordance  with  IFSC’s Plano  de  Inclusão  2009/2013  (Inclusion  Plan               
2009/2013),  approved  and  regulated  by Resolução  Nº  01  (Resolution  Nº  01),  passed  on  november               
30th,  2010.  The  main  goal  of  the  said  research  is  to  scrutinize  the Programa  de  Atendimento  ao                  
Estudante  em  Vulnerabilidade  Social  (Assistance  Program  for  Students  in  Social  Vulnerability,            
PAEVS)  and  the Índice  de  Vulnerabilidade  Social  (Social  Vulnerability  Index,  IVS),  implemented  at              
IFSC’s  22  campi,  aiming  to  propose  methods  for  protecting  the  rights  of  socially  vulnerable  students.                
Online  surveys  have  been  applied  to  public  service  employees  and  students,  comprising  both              
open-ended  and  multiple  choice  questions.  Surveys  applied  to  students  contained  nine  questions;  those              
applied  to  public  service  employees  contained  a  set  of  sixteen  broad  questions  aimed  at  all                
participants  and  another  eight  specialized  questions  to  be  answered  by  those  who  were  Social  Workers.                
Both  surveys  were  held  between  October  28th  and  November  30th,  2019.  With  the  intention  of  tracing                 
the  profiles  of  10,004  students  whose  IVS’s  had  been  registered  in  2017,  2018  and  2019  as  well  as                   
obtaining  financial  and  budgetary  information  on  student  aids  paid  during  the  aforementioned  period,              
reports  generated  by  IFSC’s  PAEVS  and  IVS  computerized  management  systems  were  analysed.             
Bibliographical  and  documental  research  were  conducted  in  order  to  map  the  evaluation  of  programs               
and  public  policies,  aiming  to  understand,  in  the  said  context,  how  public  policies  for  student  aid  are                  
enforced  at  IFSC  and  how  can  the  institution  proceed  to  protect  student’s  rights  and  to  ensure  the                  
quality  of  the  assistance  provided  to  students.  A  website  has  been  created  from  the  results  in  order  to                   
illustrate  the  present  research’s  findings.  The  said  website  has  been  validated  by  IFSC’s  alumni  and                
public  service  employees  via  an  assessment  survey  containing  seven  questions.  After  this  thesis  was               
defended,  its  electronic  address  was  made  available  to  the  different  campi  so  it  can  be  presented  to  all                   
students  and  public  servants;  and  offered  to  IFSC,  so  it  can  be  displayed  on  IFSC’s  main  webpage,  as                   
well  as  on  the  Student  Aid  webpage,  along  with  the  present  thesis,  in  order  to  provide  required  support                   
to   internal   public   policies   and,   at   the   same   time,   promote   PAEVS   and   IVS.   
 
 
 
 
Key  Words :  Student  Aid  Evaluation.  Assistance  Program  for  Students  in  Social  Vulnerability             
–  PAEVS.  Social  Vulnerability  Index  –  IVS.  PAEVS  and  IVS  Computerized  Management             
System.  
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INTRODUÇÃO   

 

A  educação  como  um  direito  social  passa  a  ter  maior  ênfase  a  partir  da  sua  inserção na                  

Constituição  Federal  de  1988. O  artigo  205  prevê  que  “a  educação,  direito  de  todos  e  dever  do                  

estado  e  da  família,  será  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao                

pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua              

qualificação  para  o  trabalho”.  Aponta  como  um  dos  princípios  básicos  a  “igualdade  de              

condições  para  acesso  e  permanência  na  escola”  e  que  o  estado  deve  garantir,  entre  outras,  o                 

“atendimento  ao  educando,  em  todas  as  etapas  da  educação  básica,  por  meio  de  programas               

suplementares  de  material  didático-escolar,  transporte,  alimentação  e  assistência  à  saúde”.           

(BRASIL,   1988)  

Da  mesma  forma,  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  (LDB)  de  1996  estabelece  os  mesmos                

princípios  básicos  e  deveres  do  estado  em  relação  à  educação  (BRASIL,  1996).  No  entanto,               

em  seu  artigo  2º,  ao  contrário  da  Constituição  Federal  de  1988,  a  família  precede  o  estado                 

quanto  aos  deveres  em  relação  à  educação,  o  que  segundo  Neves  e  Pronko  (2008)  favorece  as                 

parcerias  com  empresários  educacionais,  para  o  ensino  superior,  a  partir  da  segunda  metade              

da   década   de   90.  

Inserida  na  LDB  (1996)  em  um  capítulo  separado  da  educação  básica,  a  educação              

profissional  e  tecnológica  integrada  com  diferentes  formas  de  educação,  ao  trabalho  e  à              

ciência  e  tecnologia,  possibilita  o  acesso  dos  estudantes  desde  o  Ensino  Fundamental  ao              

Superior.  Além  disso,  as  escolas  técnicas  também  poderiam  oferecer  cursos  abertos  à             

comunidade,  que  não  estavam  necessariamente  vinculados  ao  nível  de  escolaridade  e  sim  à              

capacidade   de   aproveitamento.   (BRASIL,   1996)  

De  acordo  com  Neves  e  Pronko  (2008),  enquanto  a  Constituição  de  1988,  refletia  a               

correlação  de  forças  da  década  de  80,  apresentando  uma  escolarização  mais  integral,  a  LDB               

reflete  os  ideais  da  hegemonia  burguesa,  “de  uma  concepção  de  educação  escolar  mais              

explicitamente  definida  com  base  nos  interesses  técnicos  e  ético-políticos  mais  imediatos  do             

capital”.   (NEVES   e   PRONKO,   2008,   p.   59)  
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Ações  em  relação  a  permanência  e  acesso  de  discentes  também  aparecem  no  Plano              

Nacional  de  Educação  (PNE)  2001/2011,  aprovado  pela  LEI  Nº  010172,  de  09  de  janeiro  de                

2001,  que  no  item  financiamento  e  gestão  da  educação  superior  estabelece  como  uma  de  suas                

metas  “estimular  a  adoção,  pelas  instituições  públicas,  de  programas  de  assistência  estudantil,             

tais  como  bolsa-trabalho  ou  outros  destinados  a  apoiar  os  estudantes  carentes  que  demonstrem              

bom  desempenho  acadêmico”  (BRASIL,  2001).  O  PNE  2014/2024  prevê,  como  uma  das             

estratégias  prioritárias  para  a  elevação  da  taxa  bruta  de  matrículas  no  ensino  superior,  a               

ampliação  de  políticas  de  inclusão  e  de  assistência  estudantil  (BRASIL,  2014). O  primeiro              

Plano  no  entanto,  estabelece  contrapartida  quando  vincula  a  assistência  estudantil  ao            

desempenho   acadêmico.  

Nesse  breve  percurso  feito  até  aqui  é  possível  perceber  a  educação  colocada  como  um               

direito  social  com  ênfase  na  igualdade  de  condições  para  acesso  e  permanência  na  escola,  mas                

também  sobressai  uma  concepção  de  educação  escolar  ora  voltada  para  uma  formação             

integral,  ora  definida  com  base  nos  interesses  do  capital  e  aos  ditames  do  mercado  de                

trabalho.  Assim,  falar  em  direito  supõe  não  excluir  das  reflexões  as  altas  taxas  de               

desigualdade  social  que  se  revelam  exatamente  nas  necessidades  básicas  dos  estudantes,  tais             

como  moradia,  alimentação,  transporte  e  recursos  financeiros,  entre  outros  que  compõem  as             

ações  contempladas  na  assistência  estudantil.  Estas  mesmas  ações  envolvem  praticamente           

todas   as   áreas   dos   direitos   humanos.  

A  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  Científica  e  Tecnológica  ao  se  expandir  em              

2008,  com  a  criação  dos  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  pela  Lei               

11.892,  abriu  as  portas  de  acesso  para  uma  grande  maioria  da  população  que  ainda  não                

usufruía  desta  oportunidade  (BRASIL,  2008).  “Em  2019,  a  Rede  Federal  está  composta  por              

38  Institutos  Federais,  02  Centros  Federais  de  Educação  Tecnológica  (Cefet),  a  Universidade             

Tecnológica  Federal  do  Paraná  (UTFPR),  22  escolas  técnicas  vinculadas  às  universidades            

federais  e  o  Colégio  Pedro  II.”  Ao  todo  são  661  unidades  distribuídas  entre  as  27  unidades                 

federadas   do   país.   (MEC,   2019)  

Com  a  expansão  também  ampliou-se  consideravelmente  o  número  de  câmpus,  cursos  e             

vagas,  bem  como,  a  necessidade  de  ações  de  inclusão  para  acesso,  permanência  e  êxito,               

demandando  a  regulamentação  da  Assistência  Estudantil.  No  IFSC  esta  regulamentação           
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ocorreu  por  meio  da  Resolução  Nº  001/2010 ,  respaldada  pelo  Plano  de  Inclusão  do  IFSC               1

2009/2013   e   pelo   decreto   7234/2010.  

As  ações  e  os  programas  que  compõe  a  assistência  estudantil  no  IFSC  dividem-se  nas               

formas  de  atendimento  universal  e  atendimento  à  estudantes  em  vulnerabilidade  social.  Dos             

programas  de  atendimento  universal,  previstos  na  Resolução  Nº  001/2010,  o  único  que  conta              

com  regulamentação  específica  é  o  Programa  de  Alimentação  Estudantil  por  meio  da             

Resolução  CONSUP  Nº  46  de  2014,  que  regulamenta  o  Programa  de  Segurança  Alimentar  do               

Estudante  –  PSAE  que  não  será  abordado  nesta  pesquisa.  O  atendimento  a  estudantes  em               

vulnerabilidade  social  é  específico  e  desenvolvido  por  meio  do  Programa  de  Atendimento  ao              

Estudante  em  Vulnerabilidade  Social  –  PAEVS,  que  será  avaliado  nesta  pesquisa  e  atualmente              

conta  com  nova  regulamentação,  a  Resolução  CONSUP  41/2017.  De  acordo  com  esta             

resolução,  o  PAEVS  configura-se  na  oferta  de  auxílios  financeiros  em  forma  de  pecúnia.  É               

composto  pelos  auxílios  Permanência,  Compulsório,  Ingressante  Cotista  –  ACRI  e           

Emergencial.   

O  auxílio  permanência,  destinado  a  estudantes  com  renda  bruta per  capita  de  até  2               

salários-mínimos  utiliza  como  critério  único  de  seleção  o  Índice  de  Vulnerabilidade  Social  –              

IVS,  que  também  será  avaliado  nesta  pesquisa.  O  IVS  constitui-se  como  um  índice  composto               

por  variáveis,  que  juntas  caracterizam  a  situação  de  vulnerabilidade  social  do  estudante,  sendo              

regulamentado  pela  Resolução  CONSUP  Nº  42/2017 .  O  gerenciamento  do  PAEVS  e  do  IVS              2

é   realizado   por   meio   de   sistema   informatizado   desenvolvido   internamente.  

Dentro  dessa  perspectiva,  o  objeto  desta  investigação  é  o  PAEVS  e  o  IVS  executado               

nos  22  câmpus  do  IFSC  e  a  motivação  pelo  tema  encontra-se  apoiada  na  trajetória  pessoal  e                 

profissional  da  pesquisadora.  Nascida  no  interior  do  estado,  filha  de  agricultores,  iniciou  sua              

vida  profissional  muito  cedo  para  que  pudesse  continuar  seus  estudos. Todo  seu  percurso              

escolar  ocorreu  em  instituições  públicas  de  ensino,  enfrentando  diversas  dificuldades  para  sua             

conclusão.  Graduada  em  Serviço  Social  e  pós-graduada  em  Saúde  da  Família,  ambas  pela              

Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC).  Possui  mais  de  13  anos  de  experiência  na               

iniciativa  privada  e,  atualmente,  é  servidora  no  IFSC. Ingressou  na  instituição  em  2010,  na               

1  Disponível   no   link:    http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/CEPE2014/resolucao_cepe_001_2001_assistencia.pdf  
2  Disponível   em:  
https://www.ifsc.edu.br/documents/175813/881763/consup_resolucao42_2017_aprova_criterios_IVS.pdf/7dfbc1 
e6-aa30-23e0-8de6-2f6fa50bf1f5   
 

http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/CEPE2014/resolucao_cepe_001_2001_assistencia.pdf
https://www.ifsc.edu.br/documents/175813/881763/consup_resolucao42_2017_aprova_criterios_IVS.pdf/7dfbc1e6-aa30-23e0-8de6-2f6fa50bf1f5
https://www.ifsc.edu.br/documents/175813/881763/consup_resolucao42_2017_aprova_criterios_IVS.pdf/7dfbc1e6-aa30-23e0-8de6-2f6fa50bf1f5
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Pró-Reitoria  de  Ensino  (PROEN),  inicialmente  no  Departamento  de  Ingresso  (DEING),  com            

atividades  relacionadas  ao  ingresso  de  estudantes  em  todos  os  câmpus  do  IFSC.  Chefiou  o               

departamento  por  dois  anos.  Desde  2016,  atua  na  Diretoria  de  Assuntos  Estudantis  (DAE)              

diretamente  com  Programas  e  ações  relacionadas  à  assistência  estudantil,  como  o  Índice  de              

Vulnerabilidade  Social  (IVS),  o  Programa  de  Atendimentos  ao  Estudante  em  Vulnerabilidade            

Social  (PAEVS),  o  Sistema  Informatizado  de  Gerenciamento  do  PAEVS  e  do  IVS,  além  de               

outras   ações   e   sistemas   relacionados   a   PROEN   e   a   DAE.   

Assim,  tem-se  a  seguinte  questão  inicial  de  pesquisa:  Que  elementos  o  estudo             

avaliativo  do  Programa  de  Atendimento  ao  Estudante  em  Vulnerabilidade  Social  (PAEVS)  e             

do  Índice  de  Vulnerabilidade  Social  (IVS),  poderá  fornecer  no  sentido  de  apontar  caminhos  na               

direção   da   defesa   dos   direitos   dos   discentes   em   situação   de   vulnerabilidade   social?   

Para  responder  à  questão  foram  delineados  os  seguintes  objetivos  específicos: a)            

Apresentar  um  breve  quadro  de  como  comparece  a  temática  do  direito  à  educação  no  contexto                

da  avaliação  de  Programas  e  Políticas  Públicas;  b)  Sistematizar  dados  disponíveis  sobre  os              

auxílios  financeiros  do  Programa  de  Atendimento  ao  Estudante  em  Vulnerabilidade  Social            

(PAEVS),  gerados  a  partir  do  Sistema  PAEVS;  c)  Traçar  o  perfil  socioeconômico  dos              

discentes  que  possuem  IVS  cadastrado,  em  2017,  2018  e  2019,  no  Sistema  PAEVS;  d)               

Apresentar  e  analisar  os  dados  obtidos  por  meio  de  questionário  eletrônico  aplicado  aos              

discentes,  maiores  de  idade,  que  recebiam  auxílios  financeiros  do  programa  PAEVS  em             

outubro  de  2019;  e)  Apresentar  e  analisar  os  dados  obtidos  por  meio  de  questionário               

eletrônico  aplicado  aos  servidores  que  atuavam  no  planejamento  e  na  execução  do  PAEVS  e               

do   IVS   nos   22   câmpus   e   na   reitoria,   em   outubro   de   2019.  

Foram  utilizados,  além  da  pesquisa  bibliográfica,  questionários eletrônicos,  com          

questões  abertas  e  fechadas,  criados  no  LimeSurvey  (software  livre),  para  discentes  e             

servidores ,  aplicados  entre  28  de  outubro  e  30  de  novembro  de  2019.  O  questionário               3

(APÊNDICE  A)  foi  enviado  para  2.250  discentes  matriculados  em  todos  os  câmpus  do  IFSC,               

que  possuíam e-mail  válido  cadastrado  no  sistema  acadêmico,  que  estavam  com  status  do              

benefício  igual  a  “Ativo”  em  algum  dos  auxílios  do  PAEVS,  que  tinham  18  anos  ou  mais,                 

3  Esta  pesquisa  foi  submetida  e  analisada  pelo  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  com  Seres  Humanos  –  CEPSH,                   
vinculado  à  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  sendo  o  Parecer  aprovado  em  09/08/2019,  sob  o  Nº                 
3.553.915.  
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completados  até  o  final  de  outubro  de  2019.  Deste  total,  retornaram  513  respostas  (22,8%  dos                

respondentes).  

Foi  também  enviado  questionário  (APÊNDICE  B)  para  125  servidores  de  todos  os             

câmpus  e  reitoria,  que  atuavam  com  o  Programa  PAEVS  e  com  o  IVS  em  outubro  de  2019.                  

Concluíram  o  preenchimento  do  questionário  54  servidores,  correspondendo  a  43,2%  deste            

universo.  

Para  traçar  o  perfil  dos  discentes  com  IVS,  foram  extraídos  relatórios  de  detalhamento              

de  IVS,  no  Sistema  PAEVS  em  01/02/2020,  utilizando  como  filtros  o  ano  cadastro  de  2017,                

2018  e  2019,  o  status  IVS  igual  a  “válido”  e  “inválido”  e  o  status  de  registro  igual  a  “salvo”.                    

Foi  necessário  sanear  a  base,  mantendo  apenas  um  IVS  por  discente,  considerando  o  último               

emitido  em  cada  ano  cadastro.  Foram  incluídos  no  relatório  dados  sobre  os  pareceres  sociais               

emitidos  em  2017  cuja  pontuação  integrava  o  IVS  mas,  não  constavam  no  relatório  de               

detalhamento  original  do  IVS.  Após  saneado  o  relatório,  restaram  os  dados  pertencentes  a              

10.004  discentes,  que  foram  compilados  de  acordo  com  as  variáveis  do  IVS  de  cada  ano                

cadastro.  Durante  esse  processo,  observou-se  a  necessidade  de  melhorias  na  parte  de             

relatórios  do  Sistema  PAEVS.  Algumas  mudanças  já  foram  sendo  solicitadas  a  DTIC.             

Também  foram  gerados  relatórios  financeiros  para  obtenção  de  dados  sobre  orçamento  e             

pagamentos   dos   auxílios   referentes   ao   período   analisado.  

Trata-se  de  um  estudo  de  caso  que  tem  por  objetivo  realizar  um  estudo  avaliativo  do                

Programa   PAEVS   e   do   IVS,   integrantes   da   assistência   estudantil   do   IFSC.  

A  pesquisa  foi  estruturada  em  quatro  capítulos,  conforme  segue:  Introdução  (Capítulo            

I);  No  Capítulo  II  será  contemplado  o  direito  à  educação  no  contexto  dos  programas  e                

políticas  públicas  e  ainda  analisados  artigos  que  trazem  o  “estado  da  arte”  da  avaliação  destes                

programas  e  políticas,  especialmente  aqueles  que  realizam  uma  interface  com  a  Assistência             

Estudantil  (AE),  a  partir  de  2010,  haja  vista  que  é  este  o  ano  do  Decreto  nº  7.234/2010,  que                   

hoje  determina  a  construção  das  normativas  de  assistência  estudantil  das  universidades  e  dos              

institutos   federais.   

O  Capítulo  III  apresenta  o  processo  de  operacionalização  do  PAEVS  e  do  IVS,  sua               

organização  e  gestão  no  IFSC,  bem  como,  o  perfil  socioeconômico  dos  discentes  que  possuem               

IVS  cadastrado  em  2017,  2018  e  2019,  no  Sistema  PAEVS.  Contempla  ainda  a  análise  e                
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sistematização  dos  dados  sobre  os  auxílios  financeiros  recebidos  pelos  discentes,  extraídos  do             

Sistema   PAEVS.   

No  quarto  e  último  capítulo  é  apresentado  o  produto  educacional,  abordando  a  voz  dos               

discentes  que  receberam  algum  auxílio  do  PAEVS  em  outubro  de  2019  e  dos  servidores               

envolvidos  no  planejamento  e  operacionalização  do  PAEVS  e  IVS  no  mesmo  período,  bem              

como,  o  site,  apresentando  os  principais  achados  desta  pesquisa,  como  possível  instrumento             

para  qualificar  o  processo  de  planejamento  e  operacionalização  dessas  políticas  no  IFSC  e              

também   divulgá-las   à   toda   comunidade   acadêmica.  

 

 

2.  DIREITO  À  EDUCAÇÃO  NO  CONTEXTO  DA  AVALIAÇÃO  DE  PROGRAMAS  E            

POLÍTICAS   PÚBLICAS  

 
Neste  capítulo  será  contemplado  o  direito  à  educação  no  contexto  dos  programas  e              

políticas  públicas  e  ainda  analisados  artigos  que  tratam  da  avaliação  destes  programas  e              

políticas,  especialmente  aqueles  que  realizam  uma  interface  com  a  assistência  estudantil,  a             

partir  de  julho  de  2010,  haja  vista  que  é  este  o  ano  do  Decreto  nº  7.234/2010,  que  hoje                   

determina  a  construção  das  normativas  de  assistência  estudantil  das  universidades  e  institutos             

federais.   

A  avaliação  de  programas  e  políticas  públicas  é  um  tema  bem  presente  nas  produções               

acadêmicas,  entretanto  quando  se  busca  a  interface  da  avaliação  com  a  assistência  estudantil              

percebe-se   que   este   tema   merece   ainda   ser   mais   pesquisado.  

 Um  percurso  para  fundamentar  o  diálogo  com  o  tema  foi  feito  através  de  buscas  em  3                  

periódicos:  Revista  Ensaio-Avaliação  e  Políticas  Públicas  em  Educação,  periódico  avaliado  no            

Qualis  Capes  como  A1,  desde  o  seu  número  13  (v.  18,  n.68,  jul./set./2010)  até  o  seu  último                  

número  (v.28,  n.  107,  abr./jun./2020),  totalizando  39  números  publicados. Neste  periódico  foi             

localizado  apenas  um  artigo  de  Dutra  e  Santos  (2017).  A  busca  prosseguiu  na  Revista  de                

Políticas  Públicas, do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Políticas  Públicas  (PPGPP)  da            

Universidade  Federal  do  Maranhão  (UFMA) que  possui,  atualmente,  conceito  A2  no  Sistema             

Qualis  Periódicos  na  área  de  Serviço  Social,  a  partir  de  seu  v.14,  n.1  referente  a  jan./jun./2010                 
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até  o  atual  v.23,  n.9,  jul./dez./2019),  correspondendo  a  25  números  publicados.  Foram             

localizados 2  artigos  (ABREU,  2013;  GOMES;  PASSOS,  2018)  e  por  último  a  Revista              

Brasileira  de  Políticas  e  Administração  da  Educação,  também  avaliada  no  Qualis  Capes  como              

A1,  partido-se  do  seu  v.26,  n.2,  maio/ago./2010  até  o  último  volume,  v.35,  n.3,  set./dez./2019.               

Dos  29  artigos  publicados,  foi  encontrado  apenas  um  artigo  (TAUFICK,  2014).  Uma  busca              

também  no  Scielo  ( Scientific  Electronic  Library  Online)  com  as  palavras-chave  “Assistência            

Estudantil”,  “Avaliação  da  Assistência  Estudantil”  e  “Avaliação  de  Políticas  Públicas”,           

culminou  com  a  localização  de  11  artigos  que  versam  sobre  o  tema,  entre  mais  de  mil                 

ocorrências.  Também  nesta  pesquisa  foram  utilizados  filtros  correspondentes  a  sete  periódicos            

da  Educação,  de  circulação  nacional  (Cadernos  de  Pesquisa,  Educação  em  Revista,  Revista             

Brasileira  de  Educação,  Trabalho,  Educação  e  Saúde,  Cadernos  Cedes,  Educação  e  Pesquisa  e              

Educação   e   Sociedade).  

Nessa  busca  pela  revisão  de  literatura  também  foram  usadas  as  palavras-chave  “estado             

da  arte  assistência  estudantil”,  “estado  da  arte  políticas  públicas”  e  “estado  da  arte  avaliação               

políticas  públicas”,  resultando  em  textos  diversos,  mas  não  em  grande  número,  que  na  medida               

do  possível,  irão  compor  com  vários  outros  o  diálogo  com  o  tema  desta  dissertação.  Mesmo                

que  não  esteja  anunciado  no  título  a  realização  do  Estado  da  arte,  alguns  deles  fazem  este                 

exercício,  como  Gomes  e  Passos  (2018)  ao  tratar  da  implementação  da  assistência  estudantil              

nos   38   IFs.  

Cabe,  de  início,  salientar  que  a  temática  da  assistência  estudantil  supõe            

obrigatoriamente  uma  reflexão  sobre  a  educação  enquanto  direito.  Esse  direito  está            

contemplado  em  vários  instrumentos  jurídicos  internacionais,  a  começar  pela  Declaração  dos            

Direitos  do  Homem  de  1948  e  pela  Constituição  Federal  brasileira  de  1988.  Não  caberia  aqui                

trazer  um  histórico  desse  direito,  haja  vista  que  o  tema  já  foi  amplamente  debatido,  entretanto                

cabe  considerar  que  apesar  da  intensificação  do  debate,  esta  temática  não  deixa  de  exibir  sua                

face  perversa  revelada  na  desigualdade  política,  econômica,  social  e  cultural  a  que  estão              

submetidas   milhares   de   pessoas   no   mundo   inteiro.  

A  Constituição  Federal  de  1988,  para  enfrentar  os  problemas  históricos  da  educação             

nacional,  universalizou  a  educação  básica,  obrigatória  e  gratuita  dos  7  aos  17  anos  e,  após  a                 

Emenda  Constitucional  (EC)  nº  59/2009,  dos  4  aos  17  anos  de  idade.  Mas,  o  caminho                
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percorrido  na  história  do  direito  à  educação  foi  longo.  Mesmo  com  a  legislação  educacional               

avançada  em  termos  de  direitos  e  garantias  educacionais,  várias  formas  de  desigualdade  ainda              

persistem.  

Como   coloca   Silva   (2019,   p.2)   
a  finalidade,  assim  como  os  objetivos  da  Política  de  Assistência  Estudantil,            
são  desenvolver  serviços  e  programas  que  contribuam  para  a  efetivação  do            
direito  à  educação.  Essa  concepção  é  fundamental  para  que  a  execução            
dessas   ações   não   aconteça   no   âmbito   do   favor   e   da   benesse.  

 

E  é  neste  contexto  que  precisam  ser  inseridas  as  reflexões  sobre  assistência  estudantil.              

Qualquer  análise  que  se  pretenda  crítica  não  pode  dissociar  as  desigualdades  sociais  de  suas               

determinantes  estruturais  e  a  assistência  estudantil,  enquanto  política  pública  educacional           

precisa  ser  situada  no  contexto  da  educação  enquanto  direito,  especialmente  num  momento             

crucial  como  este,  de  uma  pandemia,  que  também  coloca  em  relevo,  além  da  saúde,  a                

urgência  de  se  contemplar  outros  direitos,  conforme  reza  o  Art .  6º  da  Constituição  brasileira,               

denominada  de  Constituição  cidadã:  “São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  o  trabalho,  a               

moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a                 

assistência   aos   desamparados   […]”.   (BRASIL,   1988).  

 As  escaladas  globais  de  subemprego  e  precariedade  crescente  das  condições  de  vida,              

demonstraram  e  continuam  demonstrando  que  o  caminho  a  percorrer  para  encontrar  soluções             

para   as   mazelas   sociais,   é   ainda   longo.   Como   coloca   Boschetti   (2009,   p.3)  
A  avaliação  de  uma  política  social  pressupõe  inseri-la  na  totalidade  e  dinamicidade             
da  realidade.  Mais  que  conhecer  e  dominar  tipos  e  métodos  de  avaliação  ou              
diferenciar  análise  e  avaliação,  é  fundamental  reconhecer  que  as  políticas  sociais            
têm  um  papel  imprescindível  na  consolidação  do  Estado  democrático  de  direito  e             
que,  para  exercer  essa  função,  como  seu  objetivo  primeiro,  devem  ser  entendidas  e              
avaliadas  como  um  conjunto  de  programas,  projetos  e  ações  que  devem            
universalizar   direitos.  
 

Essa  perspectiva  crítica  de  análise  está  bem  delineada  nas  reflexões  de  Fronza  e              

Nogueira  (2015,  p.108)  que  afirmam  o  seguinte,  referindo-se  especialmente,  às  referências            

teóricas   manejadas   pelos   Assistentes   Sociais   para   a   análise   e   a   avaliação   das   políticas   sociais:  

 
[...]  entende- se  que  a  ampliação  do  conhecimento  sobre  esses  temas,  fazendo  a             
devida  crítica  quando  necessário,  oportuniza  garantir  direitos  e  realizar  ações  mais            
qualificadas  e  conscientes  diante  das  respostas  do  setor  público  às  demandas  da             
classe  trabalhadora.  Todavia,  por  mais  que  se  julguem  as  ações  do  Estado  como              
paliativas,  focalizadas  e  fragmentadas,  que  apenas  amenizam  a  pobreza,  no  cenário            
atual,  tais  ações  são  ainda  importantes  para  manter  as  condições  de  vida  da              
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população.  

 

Para  este  percurso  foram  selecionados  alguns  autores  que  tratam  da  avaliação  de             

políticas  e  programas  sociais  e  mais  especificamente  aqueles  voltados  para  análise  da             

assistência   estudantil,   conforme   vem   a   seguir.  

 

 

2.1  AVALIAÇÃO  DE  PROGRAMAS  E  POLÍTICAS  PÚBLICAS:  UM  DIÁLOGO  COM  A            

ASSISTÊNCIA   ESTUDANTIL  

 
Para  empreender  a  análise  sobre  a  assistência  estudantil  foi  realizada  uma  pesquisa             

bibliográfica  em  três  periódicos  já  mencionados  anteriormente,  uma  busca  no  Scielo            

( Scientific  Electronic  Library  Online)  com  algumas  palavras-chave  pertinentes  ao  tema  desta            

dissertação  e  também  outras  buscas  com  a  palavra-chave  “estado  da  arte”  relacionada  ao              

tema.  As  reflexões  e  o  diálogo  serão  realizados  com  estes  autores,  neste  espaço  e  também  no                 

decorrer   da   dissertação,   sempre   que   possível,   para   fundamentar   as   análises.  

Foram  encontrados  alguns  artigos,  teses  e  dissertações  (TAUFICK  (2014);          

KOWALSKI  (2012);  SPRICIGO  (2015);  PRADA;  SURDINE  (2018))  que  tratam  da           

assistência  estudantil  nos  IFs  e  outros  que  fazem  uma  análise  mais  voltada  para  a  assistência                

estudantil  nas  universidades  (DUTRA;  SANTOS  (2017);  PINHEIRO  (2016))  e  que  aqui            

também  serão  contemplados,  na  medida  que  fornecerem  elementos  para  contribuir  com  a             

análise,  seja  ela  referente  às  especificidades  da  assistência  estudantil  nos  IFs,  referente  às              

questões  da  assistência  estudantil  enquanto  direito,  enfim  toda  colaboração  que  possa  se             

aproximar  do  objeto  aqui  em  pauta,  sem  intenção  de  se  fazer  um  estado  da  arte  ou  mesmo                  

pretender   esgotar   o   tema,   mas   vislumbrar   caminhos   para   a   reflexão.   

Dos  11  artigos  localizados  na  pesquisa  do  Scielo,  cinco  (LOBATO  (2004);  PRESTES             

(2012);  TREVISAN,  BELLEN  (2008);  OLIVEIRA,  PASSADOR  (2019);  RAMOS,         

SCHABBACH  (2012))  fazem  referência  à  avaliação  de  políticas  públicas  e  um  deles  trata  da               

“Política  da  avaliação  das  políticas  públicas”  (FARIA,  2005);  um,  sobre  Políticas  Públicas             

(HÖFLING,  2001);  três  sobre  Assistência  Estudantil/PNAES  (RECKTENVALD,  MATTEI  e          
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PEREIRA,  2018;  MACHADO;  PAN,  2016;  IMPERATORI,  2017)  e  um  sobre  direitos            

humanos   e   educação   (ESTÊVÃO,   2011),   numa   ocorrência   de   mais   de   mil   publicações.  

Cabe  ressaltar  que  todas  as  leituras  propiciaram  contribuições  pertinentes  para  se            

pensar  a  avaliação  da  assistência  estudantil,  contribuições  estas  que  ampliam  muito  o  olhar              

para  o  objetivo  geral  desta  dissertação,  seja  sinalizando  o  necessário  envolvimento  de             

diferentes  sujeitos  da  comunidade  acadêmica  e  não  apenas  os  servidores  responsáveis  por             

estas  ações;  seja  apontando  a  necessidade  de  superação  das  atividades  rotineiras  e             

burocráticas  destes  servidores  mais  diretamente  envolvidos,  que  deve  ir  muito  além  do             

trabalho  de  “seleção”  de  estudantes  a  serem  inseridos  nos  programas  e/ou  execução  de              

programas;  seja  ainda  para  destacar  “que  a  política  de  assistência  estudantil  dos  IFs  precisa               

de  outro  marco  legal,  que  garanta  a  consolidação  e  a  ampliação  dos  benefícios  entre  os                

estudantes  destas  instituições”  (TAUFICK,  2014,  p.198)  haja  vista  que  a  política  de             

assistência  estudantil  para  os  institutos  é  uma  adaptação  da  política  criada  para  as              

universidades.  Há  ainda,  nas  leitura  feitas,  uma  ênfase  na  questão  da  educação  como  direito,               

não  como  direito  individual  e  seletivo,  apenas  para  aqueles  enquadrados  na  situação  de              

vulneráveis  socialmente,  mas  para  todos,  enquanto  direito  universal.  Pinheiro  (2016,  p.10),            

ao   tratar   da   política   de   assistência   estudantil   na   universidade,   afirma   que   

 
a  política  apresenta  um  forte  apelo  ao  mecanismo  assistencial  e  paliativo,  que             
mantém  o  indivíduo  na  condição  de  assistido,  beneficiário  ou  favorecido  por  meio             
de  um  processo  seletivo  e  dispêndios  de  auxílios  financeiros  que  em  quantidade,  não              
há  para  todos  que  necessitam.  O  discente  não  é  visualizado  como  usuário  detentor  de               
direitos   conquistados,   cidadão   consumidor   e   gestor   de   um   serviço   a   que   tem   direito.  
 
 
 

 Na  direção  da  defesa  desses  direitos,  Boschetti  (2009)  afirma  que,  “é  fundamental             

reconhecer  que  as  políticas  sociais  têm  um  papel  imprescindível  na  consolidação  do  Estado              

democrático  de  direito  e  que,  para  exercer  essa  função,  como  seu  objetivo  primeiro,  devem  ser                

entendidas  e  avaliadas  como  um  conjunto  de  programas,  projetos  e  ações  que  devem              

universalizar  direitos”.  (BOSCHETTI,  2009,  p.3). O  que  mais  importa  nesse  caminhar  é             

problematizar  as  possibilidades  e  potencialidades  da  avaliação  das  políticas  sociais  no            

enfrentamento  das  desigualdades  sociais  e  garantia  dos  direitos  sociais  nas  sociedades            

capitalistas,   situando-a   nas   contraditórias   relações   entre   Estado   e   sociedade   no   capitalismo.  
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É  ainda,  na  continuidade  desse  diálogo  que  cabe  concordar  com  a  autora  em  diversos               

aspectos  que  acabam  por  sintetizar  reflexões  propiciadas  pelas  leituras  feitas  em  vários  artigos              

localizados  na  pesquisa  bibliográfica.  Por  tal  razão  ela  é  aqui  trazida  para  realizar  parte  das                

sínteses  dessas  leituras.  O  diálogo  com  os  demais  autores  será  tecido  no  decorrer  da               

dissertação.  Boschetti  (2009)  chama  a  atenção  para  os  estudos  de  natureza  mais  operacional  e               

tecnicista,  com  uma  preocupação  gerencialista,  carecendo  de  “análises  qualitativas,  dedicadas           

ao  conteúdo  e  significado  da  política  social  e/ou  programas  avaliados”  (p.4)  e  além  disso,               

tratam  as  políticas  sociais  numa  abordagem  sequencial,  “como  um  conjunto  de  ações  que              

possuem  início,  meio  e  fim,  e  não  como  processo  de  formulação,  execução  e  consolidação  de                

direitos  e  serviços  sociais  que  devem  ser  permanentes  e  universais”.  (idem,  p.  4).  Faria  (2005,                

p.98)  também  se  dedica  a  “analisar  os  fatores  que  têm  justificado  e  condicionado  a               

implantação  dos  sistemas  de  avaliação,  sobretudo  nos  países  da  América  Latina  e  averiguar              

as  razões  da  prevalência,  no  âmbito  estatal  e  também  no  plano  analítico,  de  uma  concepção                

“tecnicista”  da  avaliação”  ressaltando  a  estreiteza  do  uso  gerencial  que  tem  sido  feito  da               

mesma.  Este  autor  chama  a  atenção  para  o  negligenciamento  nas  pesquisas,  do  papel  da               

avaliação  das  políticas,  no  jogo  eleitoral  (FARIA,  2005,  p.  105).  Essa  “distinção  entre              

avaliação  política  e  avaliação  de  políticas”  é  também  apontada  por  Lobato  (2004,  p.241)  e               

merece  atenção  por  realçar  a  “restritividade  das  avaliações  denominadas  ‘políticas’,  mas  que             

são,  na  verdade,  avaliações  de  metas  e  objetivos  de  programas  e  projetos”.  Mesmo  com  o                

avanço  da  área  de  avaliação  de  políticas,  as  críticas  persistem,  conforme  pode-se  ver  em               

Boschetti   (2009):   
A  maioria  das  obras  que  tem  como  objeto  o  estudo  de  metodologias  de  análise  e                
avaliação  de  políticas  sociais  dedica  boa  parte  de  suas  páginas  à  tentativa  de  definir               
o  que  é  e  em  que  consiste  a  avaliação  de  políticas  sociais  públicas.  [...]  Feito  isso,                 
apresenta  os  tipos,  formas  e  tendências  da  avaliação  e  relaciona  as  principais             
técnicas  e  procedimentos  para  aferição  da  efetividade  e  eficácia  de  políticas,            
programas   e   projetos   sociais.   (BOSCHETTI,   2009,   p.1).  
 

Com  o  desafio  do  estado  em  funcionar  melhor  com  menor  custo  e  com  a               

desestatização  dos  serviços  públicos,  a  avaliação  e  seus  resultados  passam  a  serem  mais              

demandados   conforme   colocam   Costa   e   Castanhar   (2003) .  

Cabe   concordar   com   estes   autores   que   
A  avaliação  sistemática,  contínua  e  eficaz  desses  programas  pode  ser  um            
instrumento  fundamental  para  se  alcançar  melhores  resultados  e  proporcionar  uma           
melhor  utilização  e  controle  dos  recursos  neles  aplicados,  além  de  fornecer  aos             
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formuladores  de  políticas  sociais  e  aos  gestores  de  programas  dados  importantes            
para  o  desenho  de  políticas  mais  consistentes  e  para  a  gestão  pública  mais  eficaz.               
(COSTA;CASTANHAR,   2003,   p.71)  
 
 

Não  é  possível  negar  a  necessidade  da  avaliação,  mas  é  preciso  também             

compreendê-la  numa  perspectiva  diferenciada  daquela  que  defendem  Costa  e  Castanhar           

(2003)  ao  afirmarem  que  cresce  a  necessidade  de  avaliação  porque  “o  poder  público  passa  a                

delegar  a  agências  autônomas  e  empresas  privadas  a  execução  de  seus  serviços  (Idem,  p.  972).                

O  que  se  pode  destacar  nestes  discursos  é  a  defesa  da  avaliação  para  maior  eficiência  e                 

eficácia,  ou  pelo  fato  da  transformação  da  Administração  Pública  em  uma  administração  mais              

moderna  e  eficiente”  (CUNHA,  2018,  p.29) ou  porque  há  crise  econômica,  crise  fiscal              

(RAMOS,  SCHABBACH,  2012),  implicando  na  redução  dos  recursos  no  setor  público,  ou             

pelo  fato  da  desestatização  aprofundar  as  desigualdades  sociais,  aumentar  o  desemprego,            

reduzindo  salários  e  assim  provocando  um  crescimento  na  procura  por  ações  e  serviços              

sociais.  Sem  ignorar  todas  estas  razões,  é  preciso  também,  situar,  como  o  faz  Boschetti  (2009)                

a  avaliação  das  políticas  sociais  nas  contraditórias  relações  entre  Estado  e  sociedade  no              

capitalismo  para  poder  ter  um  olhar  crítico  em  algumas  perspectivas  correntes  na  avaliação  de               

políticas   sociais.   

Ao  investigar  de  que  modo  a  política  educacional  de  assistência  estudantil  se  efetiva              

na  garantia  de  direitos  aos  alunos  que  ingressam  nas  instituições  federais  de  ensino  superior               

do  Rio  Grande  do  Sul,  Kowalski  (2012,  p.9)  enfatiza  que,  “em  tempos  de  valorização  de                

políticas  neoliberais  e  da  hegemonia  dos  mercados”  associando  a  assistência  estudantil  à             

lógica  de  serviço  e  não  de  direito”,  fica  posta  a  limitação  à  equalização  dos  Direitos  Humanos                 

à   educação.  

Recktenvald,  Mattei  e  Pereira  (2018)  realizam  uma  análise  do  PNAES,  sob  diferentes             

olhares  epistemológicos  (positivismo,  o  utilitarismo  que  dele  emerge,  o  funcionalismo,  o            

sistemismo,  a  dialética  e  a  complexidade)  enfatizando  a  necessidade  da  epistemologia            

dialética   para    o   aperfeiçoamento   do   PNAES.  

Trevisan  e  Van  Bellen  (2008,  p.538)  ao  trazer  o  “estado  do  campo”  de  avaliação  de                

políticas  públicas  destacam  que  “as  avaliações  de  políticas  passam  atualmente  por  uma  fase              

de  críticas  ao  “gerencialismo”  de  suas  concepções”  e  que  “apesar  do  reconhecimento  da              

avaliação  como  importante  ferramenta,  ela  não  se  converteu  em  um  processo  indispensável             
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que  tome  parte  do  processo  de  gestão”  (Idem,  p.539).  Nessa  direção,  essa  pesquisa  abre               

campo  para  colocar  em  pauta,  no  IFSC,  as  reflexões  sobre  os  (des)caminhos  das  avaliações  de                

políticas   públicas,   no   sentido   de   chamar   a   atenção   para   a   urgência   do   debate.   

Seguindo  essa  linha  da  crítica  à  avaliação  tecnicista,  Boschetti  (2009)  afirma  que  a              

maioria  das  obras  que  tem  como  objeto  o  estudo  de  metodologias  de  análise  e  avaliação  de                 

políticas   sociais,  
se  limitam  a  classificar  a  avaliação  de  políticas  e  programas  sociais  em  diferentes              
tipos,  de  acordo  com  seu  objetivo  (efetividade,  eficácia,  eficiência),  em  função  do             
momento  em  que  se  realizam  (avaliação  ex-ante  e  ex-post,  que  se  desdobra  em              
avaliação  de  impacto  ou  de  processo),  da  posição  de  quem  realiza  a  pesquisa              
(interna  ou  externa),  da  escala  de  projetos  (grandes  e  pequenos  projetos)  e  dos  seus               
destinatários  (COHEN;  FRANCO,  1993;  ARRETCHE,  1998;  SILVA,  2000).  Para          
cada  tipo  de  avaliação  é  apresentado  um  leque  infindável  de  métodos,  técnicas  e              
instrumentos   de   aferição.(BOSCHETTI,   2009,   p.1)  

 

Dos  artigo  lidos,  encontram-se  alguns  que  trazem  o  percurso  apontado  por  Boschetti             

(2009),  detalhando  modelos,  tipos  e  metodologias  existentes  na  literatura,  classificações;           

(OLIVEIRA,  PASSADOR;  2019;  TREVISAN,  VAN  BELLEN,  2008  )  além  de  abordagens,            

ferramentas,  momentos  da  avaliação,  atores  envolvidos  no  processo,  dimensões  básicas  para            

mensurar  os  resultados  obtidos  (eficiência,  eficácia,  efetividade),  posição  do  avaliador,           

critérios  e  estruturação,  etc.  Outros  trazem  o  percurso  histórico  (IMPERATORI,  2017;            

OLIVEIRA,  PASSADOR;  2019;  TREVISAN,  VAN  BELLEN,  2008;  DUTRA,  SANTOS,          

2017;  KOWALSKI,  2012)  apontando  como  a  política  de  assistência  estudantil  vai  se             

construindo  nos  cenários  sociopolíticos  e  econômicos  com  o  envolvimento  de  diferentes            

atores  sociais,  sob  diferentes  perspectivas  de  análise.  Ora  apontando  o  processo  de  Assistência              

estudantil  do  Brasil  marcado  por  lutas  e  disputas  políticas,  seu  viés  assistencialista,  entre              

outras   reflexões   ou   como   colocam   Dutra   e   Santos   (2017,   p.162)  

 
Dentre  os  argumentos  que  circulam  nos  discursos  construídos  no  decurso  da  história             
da  assistência  ao  estudante  universitário  é  possível  identificar-se  alguns  pares  de            
oposição,  tais  como:  gasto  x  investimento,  concessão  (favor)  x  direito,           
universalidade  x  seletividade,  recursos  mínimos  (necessidades  básicas)  x         
integralidade   etc.  
 
 

Outros,  como  Abreu  (2013)  trazem  aspectos  bem  específicos  da  implementação  do            

PNAES  no  contexto  de  expansão  da  Rede  Federal  de  EPT,  em  um  dos  campus  do  Instituto                 
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Federal  Educação  Profissional  e  Tecnológica  do  Maranhão,  que  contribui  para  compreender            

as  mais  diversas  condições  de  acesso  assim  como  a  possibilidade  do  alcance  dessas  ações,               

num  país  da  dimensão  do  Brasil  atravessado  de  ponta  a  ponta  pelo  aumento  da  pobreza  e  da                  

desigualdade.  

E  cabe  registrar  nessa  diversidade  de  análises,  a  orientação  de  Höfling  (2001,  p.39)              

que    pensar   a   política   educacional   na   perspectiva   de   que:  
ações  pontuais  voltadas  para  maior  eficiência  e  eficácia  do  processo  de            
aprendizagem,  da  gestão  escolar  e  da  aplicação  de  recursos  são  insuficientes  para             
caracterizar  uma  alteração  da  função  política  deste  setor.  Enquanto  não  se  ampliar             
efetivamente  a  participação  dos  envolvidos  nas  esferas  de  decisão,  de  planejamento            
e  de  execução  da  política  educacional,  estaremos  alcançando  índices  positivos           
quanto  à  avaliação  dos  resultados  de  programas  da  política  educacional,  mas  não             
quanto   à   avaliação   política   da   educação.  

 

Ao  finalizar  suas  reflexões,  sobre  a  relação  entre  Estado  e  política  educacional,             

enfocando  autores  que  se  aproximam  da  abordagem  marxista  e  da  neoliberal  sobre  o  tema,               

Höfling(2001)  defende  a  necessidade  de  compreender  que  “visões  diferentes  de  sociedade,            

Estado  e  política  educacional  geram  projetos  diferentes  de  intervenção  nesta  área”            

(HÖFLING,  2001,  p.30)  e  portanto,  com  bases  nessas  diferentes  análises  e  apostando  numa              

concepção  crítica  de  Estado  “mais  do  que  oferecer  “serviços”  sociais  –  entre  eles  a  educação  –                 

as  ações  públicas,  articuladas  com  as  demandas  da  sociedade,  devem  se  voltar  para  a               

construção   de   direitos   sociais”.   (HÖFLING,   2001,   p.40)  

Assim  vários  autores  apostando  numa  leitura  crítica  (KOWALSKI,  2012;          

BOSCHETTI,  2009)  utilizam  o  princípio  metodológico  da  investigação  dialética  da  realidade            

social,  destacando  que  a  investigação  dos  fenômenos  sociais  não  pode  perder  de  vista  as               

diversas  manifestações  e  dimensões  da  totalidade  concreta  (cada  fenômeno  deve  ser            

compreendido  como  um  momento  de  um  todo),  bem  como  não  se  pode  também  perder  de                

vista  a  história,  isto  é  a  relação  do  surgimento  das  políticas  sociais  com  a  questão  social,  com                  

as  determinações  econômicas  e  com  as  forças  políticas  em  confronto  que  compõem  um  todo               

profundamente   articulado.  

Por  isso,  Kosik  (1995)  adverte  sobre  a  necessidade  da  destruição  do  mundo  da              

pseudoconcreticidade,  pois  “a  realidade  não  se  apresenta  aos  homens,  à  primeira  vista,  sob  o               

aspecto  de  um  objeto  que  cumpre  intuir,  analisar  e  compreender  teoricamente”  (p.13).  A              

realidade  apresenta-se  num  primeiro  momento,  confusa,  caótica,  levando  o  indivíduo  a  criar             
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suas  representações  das  coisas,  de  forma  prática-utilitária,  fixando-se  no  aspecto  fenomênico            

desta  realidade.  É  isto  que  constitui  o  mundo  da  pseudoconcreticidade,  por  isso  é  preciso               

compreender  o  fenômeno  para  captar  sua  essência,  porque  ela  não  se  manifesta  diretamente              

nas   coisas.   Por   tal   razão   precisa-se   da   ciência   e   da   filosofia.  

E,  é  nessa  direção  que  caminham  as  reflexões  de  Boschetti  (2009).  Após  as  críticas               

feitas  às  perspectivas  de  análise  tecnicistas,  a  autora  traz  no  tópico  2  do  seu  artigo,  alguns                 

aspectos  gerais  para  análise  e  avaliação  das  políticas  sociais  (analisar  a  política  em  sua               

totalidade;  revelar  o  caráter  contraditório  entre  as  determinações  legais  e  a  operacionalização             

da  política  social  e  articular  os  determinantes  estruturais  e  as  forças  sociais  e  políticas  que                

agem  na  formulação  e  execução  da  política),  sinalizando  elementos  que  devem  compor  a              

análise  da  política  institucional  avaliada  e  alguns  de  seus  indicadores:  “1)  os  direitos  e               

benefícios  estabelecidos  e  assegurados;  2)  o  financiamento  (fontes,  montantes  e  gastos);  3)             

gestão  (forma  de  organização)  e  controle  social  democrático  (participação  da  sociedade            

civil).”  (BOSCHETTI,  2009,  p.10).  Estimula  a  descoberta  da  essência,  que  se  manifesta  e  se               

esconde   no   fenômeno,   nas   aparências.  

É  enfática  a  posição  dessa  autora  em  relação  à  imprescindibilidade  de  que  a  avaliação               

de  políticas  sociais  públicas  sejam  orientadas  “pela  intencionalidade  de  apontar  em  que             

medida  as  políticas  e  programas  sociais  são  capazes  e  estão  conseguindo  expandir  direitos,              

reduzir  a  desigualdade  social  e  propiciar  a  equidade”  (p.4).  Isso  aparece  reiteradas  vezes  no               

decorrer  de  seu  texto,  bem  como  em  Prada  e  Surdine  (2018,  p.270)  que  chamam  a  atenção                 

para  estes  tempos  atuais  de  “regressão  de  direitos”,  de  “reforma  trabalhista  e  da  previdência”,               

tempos  de  “privatização  e  desmonte  dos  bancos  públicos,  terceirização  irrestrita,  destruição            

do  Sistema  Único  de  Saúde”  ou  nas  reflexões  de  Estêvão  (2011,  p.12)  ao  afirmar  que  “o                 

sentido  mais  profundo  da  democracia  como  direitos  humanos  prende-se  com  a  emancipação,             

que,  por  sua  vez,  se  articula  com  a  eliminação  das  estruturas  de  opressão  e  de  exclusão,  ou                  

ainda,  [...]  com  “a  teoria  e  a  prática  de  inventar  humanidade”.  E  cabe,  não  esquecer  ainda  das                  

advertências  de  Spricigo  (2016,  p.11) que  ao  realizar  um  balanço  das  produções  acadêmicas              

relacionadas  à  Assistência  Estudantil  no  período  2003-2015  deixa  em  evidência  que  “a             

Assistência  Estudantil  vem  sendo  executada  com  fortes  reverberações  do  ideário  neoliberal,            
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caracterizando  a  mercantilização  da  política  de  educação  brasileira  e  a  grande  inclinação  em              

rezar   a   cartilha   dos   organismos   internacionais,   especialmente   do   Banco   Mundial”.   

A  consideração  deste  contexto  não  pode  estar  ausente  na  busca  das  respostas  para              

algumas  questões  colocadas  a  seguir  por  Prada  e  Surdine  (2018).  Essas  autoras  ao  fazerem               

uma  análise  da  execução  do  PNAES  a  partir  de  uma  pesquisa  documental  (51  documentos)               

dos  38  Institutos  Federais  de  Educação  (IFs)  e  seus  campi,  para  identificar  como  está               

organizado  o  programa  indagam:  “Como  é  possível  estabelecer  a  universalidade  dos            

programas?  Quais  os  rumos  do  PNAES  frente  à  redução  dos  recursos?  Como  é  feita  a                

distribuição   dos   recursos   por   IFs   e   entre   os   campi?”   (PRADA;   SURDINE,   2018,   p.288).  

Há  muito  ainda  a  ser  des-velado  nas  avaliações  do  PNAES,  especialmente  sobre  o               

PAEVS  e  IVS  que  envolvem  um  diálogo  com  o  conceito  de  vulnerabilidade  social,              

fundamental  para  esta  análise.  Este  conceito  será  tratado  no  decorrer  do  texto,  sempre  que               

possível,  mas  cabe  de  início  colocar  a  perspectiva  de  análise  sobre  a  qual  ele  será                

considerado,  apropriando-se  do  que  colocam  Pereira  e  Guareschi  (2014,p.10),  que           

utilizando-se  da  Tipificação  Nacional  dos  Serviços  Socioassistenciais  que  concebe  a           

vulnerabilidade  social  como  “decorrente  da  pobreza,  do  precário  ou  nulo  acesso  aos  serviços              

públicos,  da  fragilização  de  vínculos  de  pertencimento  e  sociabilidade”  dialogam  com  o             

conceito,  enfatizando  que  ele  envolve  outros  fatores  para  além  da  questão  puramente             

econômica .   
 
Ou  seja,  não  somente  associada  à  pobreza  econômica,  mas  correlacionada  a  uma             
multiplicidade  de  fatores,  constituindo,  hoje,  um  conceito  que  alcança  planos           
políticos,  morais  e  espirituais  através  da  desigualdade  de  acesso  aos  direitos,  de             
informações,  de  poder,  de  possibilidades  e  oportunidades,  situações  de  risco  e            
empobrecimento  das  redes  sociais,  discriminação  por  questões  de  etnia,  cultura  e            
gênero,  dentre  outros.  A  vivência  dessas  precariedades  se  origina  em  dinâmicas            
sócio-históricas  discriminatórias,  resultado  dos  jogos  de  poder  da  sociedade,          
relacionadas  aos  processos  de  produção  e  reprodução  de  desigualdades  sociais  e  da             
violação   de   direitos.   (PEREIRA;GUARESCHI,   2014,   p.10)  
 

Assim,  a  avaliação  precisa  possibilitar  informações  à  população  em  geral,  enquanto            

possibilidade  de  mobilização  e  transformações  sociais.  Ela  não  pode  perder  seu  caráter             

político.  Apesar  da  área  de  avaliação  de  políticas  sociais  encontrar-se  fortalecendo  nos  anos              

recentes,  conforme  coloca  Lobato  (2004,  p.239)  ainda  predomina,  segundo  ela,  “uma            

concepção  voltada  para  os  objetivos  específicos  de  programas  e  projetos,  e  não  para  a               
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avaliação  da  política”.  Muitos  caminhos  ainda  a  percorrer  para  compreender  “a  importância             

da  avaliação  como  um  poderoso  instrumento  de  melhoria  das  condições  de  exercício  da  coisa               

pública”  (LOBATO,  2004,  apud  PAIVA,  2016,  p.23),  bem  como  as  relações  de  poder  que               

envolvem  as  políticas  sociais  e  o  quanto  estas  avaliações  podem  também  ao  revelar  as               

profundas  desigualdades  econômicas,  regionais,  étnico/raciais  etc.  sinalizar  caminhos  que          

podem   potencializar   as   lutas   por   políticas   e   programas   sociais   mais   efetivos.  

 
 

3.   A   ASSISTÊNCIA   ESTUDANTIL   NO   IFSC:   ORGANIZAÇÃO   E   GESTÃO  

 

Na  perspectiva  de  avançar  em  relação  à  inclusão  social  por  meio  da  educação,  prevista               

na  Constituição  Federal  de  88,  foi  instituído  em  2007,  por  meio  da  Portaria  Normativa  nº  39                 

do  MEC,  o  Programa  Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES),  com  o  objetivo  de              

“viabilizar  a  igualdade  de  oportunidades,  contribuir  para  a  melhoria  do  desempenho            

acadêmico  e  agir,  preventivamente,  nas  situações  de  repetência  e  evasão  decorrentes  da             

insuficiência  de  condições  financeiras”.  (MEC,  2007).  Vinculado  a  Secretaria  de  Educação            

Superior  (SESU/  MEC),  o  PNAES  foi  implantado  a  partir  de  2008,  no  intuito  de  possibilitar                

condições  de  permanência  aos  discentes  na  educação  superior.  Posteriormente,  em  julho  de             

2010,  o  Decreto  nº  7.234,  amplia  a  abrangência  do  Programa,  incluindo  os  Institutos  Federais.               

O  Decreto  prioriza  o  atendimento  a  estudantes  oriundos  de  escolas  públicas  e  com  renda  per                

capita  de  até  um  salário-mínimo  e  meio,  matriculados  em  cursos  de  graduação  presencial,  das               

Instituições   Federais   de   Ensino   Superior   –   IFES .    (BRASIL,   2010)   

 As  ações  de  assistência  estudantil  previstas  no  PNAES,  no  Decreto  7234/2010,  devem             

ser  desenvolvidas  nas  áreas  de  alimentação,  transporte,  atenção  à  saúde,  inclusão  digital,             

cultura,  esporte,  creche  e  apoio  pedagógico  e  acesso,  participação  e  aprendizagem  de             

estudantes  com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  e            

superdotação.  Os  recursos  são  repassados  às  instituições  federais  de  ensino  que  deverão             

executar,  acompanhar  e  avaliar  o  desenvolvimento  dos  programas  e  prestar  informações  sobre             

o  desenvolvimento  ao  Ministério  da  Educação  (MEC).  Os  critérios  de  seleção  dos  discentes              
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levam  em  conta  o  perfil  socioeconômico  dos  alunos,  além  de  critérios  estabelecidos  de  acordo               

com   a   realidade   de   cada   instituição   de   ensino.   (BRASIL,   2010)   

 

De   acordo   com   Martendal   (2012,   p.   54-55),   
o  IF-SC  torna-se  pioneiro,  nacionalmente,  ao  propor  uma  Política  de  Assistência            
Estudantil  (PAE),  regulamentada  por  meio  das  Resoluções  do  Colegiado  de  Ensino,            
Pesquisa  e  Extensão  -  CEPE,  de  nº  001/2010  (INSTITUTO...,  2010a)  e  nº  054/2011              
(INSTITUTO...,  2011),  após  compromisso  firmado  no  seu  Plano  de  Inclusão           
(INSTITUTO...,  2009a)[...].  Fruto  de  um  intenso  processo  de  debates  nos  Campi,            
por  meio  de  oficinas  e  seminários  internos  voltados  à  comunidade  acadêmica  [...]  -              
que  se  estenderam  durante  os  anos  de  2009  e  2010  e  que  apontavam  a  necessidade                
de  uma  política  unificada  para  o  IF-SC  [...]  -  amplia-se  a  concepção  de  assistência               
estudantil,  ao  considerar  a  formação  integral  do  aluno,  nos  seus  aspectos  sociais,             
culturais,   políticos,   pedagógicos,   dentre   outros.  

 

As  ações  e  os  programas  que  compõe  a  assistência  estudantil  no  IFSC  dividem-se  nas               

formas  de  atendimento  universal  e  atendimento  a  estudantes  em  vulnerabilidade  social.  O             

atendimento  a  estudantes  em  vulnerabilidade  social  é  específico  e  desenvolvido  por  meio  do              

Programa  de  Atendimento  ao  Estudante  em  Vulnerabilidade  Social  –  PAEVS,  regulamentado            

em  2014  pela  Resolução  nº  47  e  alterada  em  2017  por  meio  da  Resolução  CONSUP  Nº  41,                  

vigente  até  o  momento.  O  PAEVS  é  composto  pelos  auxílios  Permanência,  Compulsório,             

Ingressante  Cotista  –  ACRI  e  Emergencial.  O  Auxílio  Permanência  possui  como  critério             

exclusivo   para   concessão,   o   maior   IVS.   

Desde  a  implantação  da  assistência  estudantil,  o  IFSC  vem  realizando  avaliações            

principalmente  no  que  se  refere  ao  PAEVS,  envolvendo  servidores  e  discentes,  de  forma  mais               

pontual  voltada  para  o  perfil  do  discente,  reflexões  sobre  a  assistência  estudantil,  situações              

relacionadas  aos  editais,  forma  de  divulgação  e  pagamentos  dos  auxílios.  Em  2016,  a              

metodologia  de  avaliação  foi  modificada  e  ampliada,  sendo  realizada  uma  pesquisa  descritiva             

e  exploratória,  qualitativa  e  quantitativa,  envolvendo,  além  de  servidores  e  discentes,            

servidores  de  outros  institutos  federais  da  região  sul  do  Brasil  com  a  finalidade  de  traçar  um                 

panorama   da   assistência   estudantil   na   região.   

Os  servidores  e  discentes  do  IFSC,  responderam  questões  relacionadas  ao  seu            

conhecimento  sobre  a  assistência  estudantil,  a  operacionalização  do  programa,  a  infraestrutura            

física  e  de  pessoal,  relataram  dificuldades  e  sugeriram  mudanças.  Dentre  as  dificuldades             

relatadas,  destaca-se:  sobrecarga  de  trabalho  dos  servidores  em  função  do  processo  de             
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operacionalização;  críticas  à  centralidade  do  processo  em  determinados  servidores;  condições           

de  trabalho  inadequadas  por  questões  de  infraestrutura  física  e  de  pessoal;  dificuldades  no              

acompanhamento   dos   discentes;   entre   outras.   

Araújo  e  Andrade  (2017,  p.350),  buscando  compreender  aspectos  sobre  o  trabalho  da             

equipe  multidisciplinar  da  Assistência  Estudantil  do  Instituto  de  Educação  Ciência  e            

Tecnologia  do  Ceará  (IFCE),  campus  Fortaleza,  também  apontam  “o  quadro  restrito  de             

funcionários  e  o  orçamento  insuficiente”  entre  outros  fatores,  como  dificultadores  do  trabalho             

da  equipe  multidisciplinar.  Enfatizam  ainda  a  “falta  de  tempo  para  a  interação  e  planejamento               

com  outros  componentes  da  equipe,  como  também,  para  desenvolverem  outras  ações            

relevantes  (visitas  domiciliares,  estudo  de  casos  e  pesquisas)”.  (ARAUJO;  ANDRADE,  2017,            

p.375).   

Abreu  (2013,  p.67),  avaliando  a  implementação  da  PNAES  no  contexto  da  expansão             

da  EPT  no  Maranhão,  também  destaca  que  o  bom  funcionamento  da  Política  de  Assistência               

Estudantil  “depende  da  existência  de  recursos  financeiros,  de  condições  adequadas  de            

trabalho  (recursos  humanos  e  materiais)  e  de  uma  política  que  valorize  as  ações  dessa  política                

no   contexto   institucional”.  

Em  relação  às  sugestões  de  mudanças  necessárias  os  servidores  do  IFSC  apontaram  a              

necessidade  de  um  sistema  informatizado  para  gerenciamento  do  IVS  e  do  PAEVS;             

desburocratização  do  processo  em  relação  a  documentação  exigida  para  obtenção  do  IVS  e              

concessão  dos  auxílios  do  PAEVS;  observações  em  relação  a  quantidade  de  chamadas  para  os               

auxílios  a  fim  de  oportunizar  o  acesso  a  mais  discentes;  desatrelar  a  análise  do  IVS  da                 

resolução  do  PAEVS,  devendo  a  regulamentação  deste  ser  discutida  pelos  assistentes  sociais;             

necessidade  de  alinhamento  entre  os  procedimentos  operacionais  e  a  concepção  de  assistência             

estudantil   adotada   pelo   IFSC.   (IFSC,   2016)  

Com  base  nas  avaliações  e  discussões  realizadas  em  torno  da  assistência  estudantil  ao              

longo  dos  anos,  ocorreram  diversas  mudanças  nas  regras  e  nos  processos  de             

operacionalização  dos  mesmos.  Podemos  considerar  que  houveram  grandes  avanços  desde  a            

sua  implantação  no  IFSC  e  que  as  avaliações  realizadas  têm  contribuído  nesse  processo  mas,               

ainda   há   muito   o   que   fazer.   
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Este  capítulo  trata  da  organização  e  gestão  da  assistência  estudantil  no  IFSC,  mais              

especificamente  o  PAEVS  e  o  IVS,  no  período  de  2017  a  2019.  Não  se  pretende  abordar  todo                  

o  período  histórico  do  PAEVS  e  IVS,  visto  que  esse  não  é  o  objetivo  no  momento  e  já  há                    

outros  estudos  anteriores  tratando  do  tema.  Por  se  tratar  de  um  estudo  avaliativo,  pretende-se               
4

focar  prioritariamente  no  período  entre  2017  e  2019,  fazendo  alguns  paralelos  e  apontar              

algumas  das  mudanças  realizadas  em  relação  ao  período  anterior,  considerando  a  avaliação             

interna   do   PAEVS   e   do   IVS   realizada   em   2016,   citada   anteriormente.  

Até  o  final  de  2016,  a  emissão  do  IVS  e  todo  controle  de  pagamentos  dos  auxílios  do                  

PAEVS  era  realizado  mensalmente  por  meio  de  planilhas.  Esse  controle  era  extremamente             

frágil.  Fazia-se  urgente  a  necessidade  de  se  desenvolver  um  sistema  para  gestão  do  IVS  e  dos                 

auxílios  da  assistência  estudantil,  demanda  antiga  dos  profissionais  que  atuam  nessa  área,             

principalmente  do  Assistente  Social,  diretamente  envolvido  na  sua  operacionalização  nos           

câmpus  e  na  reitoria.  O  planejamento  e  desenvolvimento  desse  sistema  iniciou  em  2016  e  foi                

implantado  em  2017.  A  partir  de  então  o  gerenciamento,  do  IVS  e  dos  auxílios  financeiros  do                 

PAEVS,  passou  a  ser  realizado  por  meio  do  Sistema,  que  será  abordado  mais  detalhadamente               

no   próximo   item.   

No  sentido  de  “administrar”  o  pouco  de  forma  justa,  em  tempos  de  regressão  de               

direitos,  de  reformas  da  previdência,  privatização,  terceirização,  cortes  orçamentários,  um           

sistema  de  gerenciamento  dos  auxílios  da  assistência  estudantil  poderá  colaborar  para  uma             

maior  transparência  da  gestão  destes,  mesmo  ciente  que  não  há  lugar  para  todos  no  modo  de                 

produção  capitalista,  especialmente  no  contexto  das  políticas  públicas  dirigidas  a  populações            

colocadas  em  situação  de  vulnerabilidade  social  e  no  contexto  da  perda  de  direitos  sociais               

conquistados  historicamente  e  garantidos  em  leis.  Na  palavra  de  uma  das  servidoras             

respondentes,  deve-se  ter  clareza  que  o  auxílio  não  é  uma  "moeda  de  troca",  mas  um  “direito                 

4 Para  conhecer  mais  sobre  PAEVS  e  IVS  em  períodos  anteriores  a  2017,  poderá  consultar:  FINGER,  Solange  J;                   
BONASSA,  Giselli  D.;  VIEIRA,  Andréia  N.  Relatório  de  Avaliação  PAEVS  2016  disponível  em:              
https://www.ifsc.edu.br/avaliacao-paevs ;  MARTENDAL,  Luciana.  Programa  de  atendimento  a  estudantes  em          
situação  de  vulnerabilidade  social:  aproximações  avaliativas  sobre  sua  implementação  e  gestão,  disponível  em:              
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/100568 ;  SPRICIGO,  Fabricio.  Assistência  estudantil  e       
harmonização  social:  em  análise  o  Programa  de  Atendimento  ao  Estudante  em  Vulnerabilidade  Social  do               
Instituto  Federal  de  Santa  Catarina  disponível  em:        
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?po 
pup=true&id_trabalho=3825889  
 
 

https://www.ifsc.edu.br/avaliacao-paevs
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/100568
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3825889
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3825889
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dos   estudantes”.  

Alguns  autores  que  compareceram  nos  diálogos  até  este  percurso  apontam  vários            

limites  e  também  possibilidades  para  a  avaliação  de  políticas  públicas.  Consideradas  as             

limitações  de  um  sistema  de  avaliação,  Lobato  (2004)  aponta  como  caminho  razoável  seria  os               

sistemas  oficiais  nacionais  assumirem  estas  limitações,  enfocando  nos  critérios  de           

desempenho  de  programas  e  projetos,  e  se  empenhando  no  desenvolvimento  de  sistemas             

refinados  de  informação,  estimulando  avaliações  locais  ou  regionais  e  incentivando  as            

universidades  e  os  centros  de  pesquisas  para  as  avaliações  de  caráter  mais  substantivo  sobre               

os  resultados  das  políticas.”  (idem  p.246,  grifos  nossos).  Cano  (2002:25  e  111)  e  Costa  e                

Castanhar  (2003:985  e  986)  apud  Ramos  e  Schabbach  (2012,  p.1291)  ao  sinalizarem  algumas              

necessidades  para  a  pesquisa  avaliativa  de  políticas  públicas,  apresentam  como  uma  delas  a              

constituição  de  “sistemas  de  informações,  de  acessibilidade  garantida  e  atendendo  às            

peculiaridades  dos  programas  sociais,  para  gerar  um  mínimo  de  factibilidade  à  avaliação  ou              

de  “avaliabilidade””  e  ainda  a  “necessidade  de  fortalecer  e  aprimorar  os  sistemas  de              

informações  gerenciais  existentes,  a  fim  de  construir  indicadores  de  desempenho”.  (RAMOS            

SCHABBACH,  2012,  p.1291).  O  que  vem  a  seguir  é  a  apresentação  do  Sistema              

Informatizado  de  Gerenciamento  do  PAEVS  e  do  IVS  no  IFSC,  criado  com  vistas  a  qualificar                

a   coleta   de   dados   e    para   análise   das   informações   sobre   a   assistência   estudantil.  

 

 

3.1   SISTEMA   INFORMATIZADO   DE   GERENCIAMENTO   DO   PAEVS   E   DO   IVS   NO  
IFSC   (SISTEMA   PAEVS)  

 

Este  tópico  pretende  apresentar  o  Sistema  PAEVS  como  anuncia  o  título,  no  intuito  de               

revelar  o  trabalho  da  equipe  de  assistência  estudantil  do  IFSC  na  busca  de  qualificar  a  coleta                 

de  dados,  não  nos  ideais  de  gerenciamento,  de  produção  de  resultados  e  das  recomendações               

de  organismos  internacionais  multilaterais.  O  desenvolvimento  de  um  sistema  envolvendo           

uma  equipe  multidisciplinar  nasce  da  necessidade  de  produzir  avanços  na  qualidade  e  análise              

das  informações,  porém  com  a  devida  cautela  para  que  as  informações  propiciadas  pelas              

sofisticadas   ferramentas   tecnológicas,    não   estejam   descoladas   da   realidade.  
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O  Sistema  PAEVS  foi  desenvolvido  no  IFSC,  por  uma  equipe  de  servidores  da              

Diretoria  de  Assuntos  Estudantis  (DAE),  vinculados  a  Pró-Reitoria  de  Ensino  (PROEN),  em             

parceria  com  servidores  da  Diretoria  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  (DTIC),             

vinculada  à  Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional  –  PRODIN.  A  partir  desse  sistema             

é  possível  operacionalizar,  controlar  e  gerenciar,  de  maneira  mais  qualificada,  as  etapas  de              

emissão  do  IVS,  a  concessão  e  o  controle  dos  recursos  financeiros  utilizados  no  pagamento               

dos  auxílios  do  Programa  PAEVS,  concedidos  aos  discentes.  Para  além  dos  auxílios  do              

PAEVS  e  do  IVS,  a  partir  do  sistema  também  é  possível  gerenciar  outros  auxílios  como  o                 

Eventos  e  o  Moradia,  que  integram  a  assistência  estudantil  do  IFSC,  porém  não  serão               

abordados   nesta   pesquisa.   

O  planejamento  do  sistema  iniciado  em  2016  foi  inspirado  em  discussões  e  iniciativas              

anteriores  de  vários  servidores  e  demandas  antigas  da  instituição.  O  processo  de  elaboração              

do  projeto  e  a  etapa  de  desenvolvimento,  envolveram  vários  servidores,  dentre  eles  esta              

pesquisadora,  sendo  necessárias  diversas  reuniões  para  mapeamento  dos  processos,  dos  fluxos            

de  todas  as  atividades  e  ações,  as  definições  sobre  as  funcionalidades  e  perfis  necessários,               

dentre  outras.  O  sistema  foi  desenvolvido  utilizando  a  linguagem  de  programação  Java,  a              

mesma  do  novo  Sistema  Integrado  de  Gestão  (SIG),  implantado  pelo  IFSC  no  mesmo              

período,  permitindo  assim  a  integração  com  o  sistema  acadêmico.  Com  a  integração  é              

possível  importar  e  manter  atualizados  dados  dos  discentes  com  base  no  sistema  acadêmico,              

diminuindo  a  margem  de  erros  nos  dados  cadastrais  e  possibilitando  a  implantação  de              

algumas  funcionalidades  automáticas  que  facilitam  o  gerenciamento  do  PAEVS  e  do  IVS,  que              

serão   abordados   nos   próximos   itens.  

A  implantação  do  sistema  ocorreu  no  início  de  2017.  Nesse  período  os  servidores  dos               

câmpus,  envolvidos  com  o  Programa  PAEVS  e  com  o  IVS  também  auxiliaram  muito  na               

avaliação,  trazendo  sugestões  que  possibilitaram  o  ajuste  e  o  aprimoramento  do  sistema  ao              

longo  do  ano.  Abrange  todos  os  22  câmpus  e  a  Reitoria  do  IFSC.  No  final  de  2017,  após  a                    

aprovação  das  novas  resoluções  do  PAEVS  e  do  IVS  no  CONSUP,  foram  necessárias              

atualizações  no  sistema.  Estas  foram  planejadas  e  desenvolvidas  no  período  entre  dezembro             

de   2017   e   fevereiro   de   2018,   quando   iniciou   novo   período   letivo.  
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Em  2017,  o  projeto  foi  inscrito  no  edital  do  Prêmio  de  Inovação  IFSC,  sendo               

coordenadores  os  servidores  Solange  Janete  Finger  e  Andrey  Carmisini.  O  projeto  foi             

escolhido  como  segundo  colocado  na  categoria  Gestão.  Como  resultado  desse  prêmio,  foi             

inscrito  e  selecionado  como  uma  experiência  inovadora  para  participar  do  Evento  da  Reditec ,              
5

realizado  em  setembro  do  mesmo  ano,  em  João  Pessoa  na  Paraíba.  A  apresentação  do  sistema                

no   evento   da   Reditec   foi   realizada   por   esta   pesquisadora.  

O  sistema  possui  perfis  de  acesso  diferenciados,  operacionais,  de  gerenciamento  e  de             6

consulta,  permitindo  o  acesso  de  diversos  servidores  de  acordo  com  suas  atribuições  no              

sistema.  Se  necessário  é  possível  atribuir  mais  de  um  perfil  a  cada  usuário,  possibilitando               

inclusive  que  ele  acesse  informações  de  mais  de  um  câmpus. Os  discentes  e  demais  servidores                

que  não  atuam  diretamente  com  o  PAEVS  também  possuem  acesso  para  consulta  do  IVS  e  de                 

alguns  relatórios  quantitativos.  O  acesso  ocorre  por  meio  do  link:  paevs.ifsc.edu.br,            

utilizando-se  o  login  e  senha  institucionais.  A  consulta  ao  IVS  utiliza  como  filtro  o  CPF  do                 

discente  e  disponibiliza  a  data  de  validade  e  o  IVS  final,  sem  nenhum  detalhamento  de                

variáveis,   para   não   expor   a   situação   do   discente.  
 

Figura   1    -   Perfis   dos   usuários   do   sistema   PAEVS 

 
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   no   Sistema   PAEVS   do   IFSC.   

 

5  Reditec   é   a   Reunião   dos   Dirigentes   das   Instituições   Federais   de   Educação   Profissional   e   Tecnológica.  
6  O   acesso   é   feito   por   meio   do   link   paevs.ifsc.edu.br  
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O  perfil  “Administrador”  é  para  usuários  da  DAE,  que  gerenciam  as  regras  gerais  do               

sistema.  Os  usuários  deste  perfil  tem  acesso  a  todas  as  funcionalidades  do  sistema,  para:               

realizar  manutenção  geral  dos  auxílios;  gerenciar  os  usuários  do  sistema;  gerenciar  o  IVS  –               

administrar  os  questionários,  emitir  IVS  e  gerar  relatórios;  cadastrar  e  gerenciar  auxílios  do              

PAEVS,  Moradia  e  Eventos  –  incluir  auxílios,  realizar  a  manutenção  do  status,  enviar              

planilhas  financeiras,  gerar  relatórios,  consultar  alterações  em  geral  e  realizar  consultas;            

cadastrar  editais;  cadastrar  parâmetros;  processar  as  chamadas  de  concessão  do  auxílio            

permanência;  cadastrar  calendário  financeiro  e  de  IVS;  cadastrar  previsão  orçamentária           

disponível  para  o  ano  seguinte;  realizar  cancelamentos  e  suspensões  em  lote;  consultar             

documentos,   entre   outras.  

 

Figura   2    -   Funcionalidades   disponíveis   para   o   perfil   administrador  

 
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   no   Sistema   PAEVS   do   IFSC.   

 

O  perfil  “Assistente  Social”  é  para  Assistentes  Sociais  dos  câmpus.  Os  usuários  deste              

perfil  não  tem  acesso  a  todas  as  funcionalidades  do  sistema,  mas  possuem  acesso  para:               

realizar  manutenção  geral  dos  auxílios;  gerenciar  o  IVS  –  emitir  IVS  e  gerar  relatórios;               

cadastrar  e  gerenciar  auxílios  do  PAEVS  –  incluir  auxílios,  realizar  a  manutenção  do  status,               

enviar  planilhas  financeiras,  gerar  relatórios,  consultar  alterações  em  geral  e  realizar            

consultas;   realizar   cancelamentos   e   suspensões   em   lote;   consultar   documentos,   entre   outras.  

O  perfil  “Núcleo  Pedagógico”  é  aplicado  aos  integrantes  das  Coordenadorias           

Pedagógicas/Núcleos  pedagógicos  dos  câmpus,  que  atuam  com  o  PAEVS.  O  usuário  deste             

perfil  possui  as  mesmas  funcionalidades  do  perfil  Assistente  social,  exceto  o  gerenciamento             

do   IVS.  
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Quanto  ao  perfil  “Financeiro”,  é  aplicado  aos  servidores  que  atuam  na  assistência             

estudantil,  junto  aos  setores  financeiros  e  contábeis  dos  câmpus  e  reitoria.  Os  usuários  deste               

perfil  efetuam  o  gerenciamento  dos  pagamentos  dos  auxílios  PAEVS  –  recebimentos  das             

planilhas  financeiras  e  manutenção  dos  status  dos  pagamentos  dos  auxílios,  relatórios,            

calendário   financeiro,   consulta   de   alterações   em   geral   (Logs)   e   consultas   de   IVS.  

O  perfil  “Consulta  Geral”  é  disponibilizado  para  realização  de  auditoria  interna  do             

IFSC.  Os  usuários  deste  perfil  tem  acesso  somente  a  consulta  dos  dados  dos  auxílios               

financeiros  e  IVS  dos  discentes,  bem  como,  as  informações  sobre  os  processamentos  das              

chamadas  realizadas  para  concessão  do  auxílio  permanência  e  consulta  de  documentos.  Esse             

perfil   também   pode   ser   atribuído   ao   diretor   DAE/Reitoria.   

O  perfil  “Documentos”  possibilita  ao  usuário  a  inserção  de  documentos  de  discentes             

no   sistema,   consulta   de   IVS   e   acesso   a   relatórios   quantitativos.  

O  sistema  também  disponibiliza  para  consulta,  para  todos  os  servidores  e  discentes  do              

IFSC,  os  relatórios  quantitativos  com  dados  sobre  o  controle  orçamentário,  a  lista  financeira              

por  câmpus  contendo  os  valores  utilizados,  a  quantidade  de  auxílios  pagos  e  quantidade  de               

alunos  atendidos,  bem  como,  a  lista  por  chamadas  do  auxílio  permanência  com  o  valor  do                

recurso  utilizado  em  cada  chamada,  o  número  de  discentes  contemplados  e  em  lista  de  espera.                

Também  possibilita  a  consulta  do  valor  final  do  IVS,  por  CPF,  permitindo  que  o  discente  e                 

servidor   possam   verificar   se   o   IVS   foi   emitido   e   sua   data   de   validade.   

Em  suma,  pode-se  dizer  que  os  impactos  com  a  implantação  do  sistema  são  positivos,               

tanto  para  os  servidores  que  atuam  com  o  PAEVS  e  com  o  IVS  nos  câmpus  e  reitoria,  quanto                   

para  os  discentes.  Para  os  servidores,  possibilita  a  redução  no  tempo  de  execução  das               

atividades,  maior  confiabilidade  nos  dados,  menor  possibilidade  de  erros  e  consequentemente            

melhor  qualidade  de  vida  no  trabalho,  dentre  outras.  Para  os  discentes  o  sistema  possibilita  a                

redução  no  tempo  de  espera  para  emissão  do  IVS,  maior  confiabilidade  na  emissão  do  mesmo                

e  nos  processamentos  das  chamadas  para  concessão  do  auxílio  permanência.  Proporciona            

também  maior  transparência  em  relação  aos  processos  realizados  no  Programa  PAEVS  e  o              

IVS,  que  serão  tratados  nos  itens  seguintes,  bem  como  nos  demais  auxílios  operacionalizados  e               

gerenciados  por  meio  dele.  Além  desses  benefícios,  acaba  por  revelar  a  importância  do              

trabalho  em  equipe,  do  envolvimento  de  diversos  sujeitos  rumo  a  qualificar  o  direcionamento              
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dos  recursos,  mesmo  ciente  do  não  atendimento  de  toda  demanda  existente,  haja  vista  os               

enormes  desafios  postos  pelo  desmonte  das  políticas  sociais  públicas  e  pela  negação  dos              

direitos   sociais.   No   item   seguinte   será   abordado   o   Índice   de   Vulnerabilidade   Social   (IVS).  

 

3.2   ÍNDICE   DE   VULNERABILIDADE   SOCIAL   (IVS)  

Para  dialogar  com  a  temática  da  vulnerabilidade  social  foi  realizada  uma  busca  no              

Scielo  ( Scientific  Electronic  Library  Online)  com  a  palavra-chave  “vulnerabilidade  social”           

aplicando-se  o  filtro  para  8  áreas  temáticas  (“Educação  e  Pesquisa”,  “Psicologia  Social”,             

“Humanidades/  multidisciplinar”,  “Psicologia  Social”,  “Psicologia  Educacional”,  “Serviço        

Social”,  “Ciência  Política”  e  “Questões  Sociais”)  e  também  aplicou-se  o  filtro  para  13              

periódicos  “(Psicologia  e  Sociedade”,  “Trabalho,  Educação  e  Saúde”,  “Sociologias”,          

“Cadernos  de  Pesquisa”,  “Educação  em  Revista”  ,  “Revista  Brasileira  de  Educação”,  “Serviço             

Social  e  Sociedade”,  “Cadernos  Cedes”,  “Educar  em  Revista”,  “Educação  e  Pesquisa”,            

“Revista  Brasileira  de  Ciências  Sociais”,  “Educação  e  Sociedade”  e  Proposições”)  resultando            

em  79  ocorrências  e  apenas  dois  artigos  relacionados  à  temática  (Kowarick,  2003  e  Ducange               

2019),  sinalizando  o  quanto  o  tema  ainda  demanda  pesquisa.  Foram  realizadas  novas  buscas              

no  Google  Acadêmico  para  ampliar  o  diálogo,  com  a  palavra-chave  “Vulnerabilidade  Social”,             

e  percorrido  os  98  links  surgidos,  sem  realizar  a  busca  nos  “artigos  relacionados”  que               

aparecem  abaixo  do link ,  porém  as  ocorrências  também  não  foram  muito  frutíferas,             

totalizando  16  artigos.  Foi  realizada  leitura  dos  títulos  dos  artigos  que  sinalizavam  as              

discussões,  selecionando  aqueles  mais  diretamente  voltados  para  a  interlocução  da           

vulnerabilidade  com  a  educação.  Quando  a  temática  não  ficava  bem  delineada  no  título,  foi               

feita  leitura  dos  resumos,  resultando  no  diálogo  com  alguns  dos  autores  que  aqui  serão               

contemplados.   

Buscando  compreender  o  marco  conceitual  da  vulnerabilidade  social,  Monteiro  (2011,           

p.37)  se  propõe  a  sistematizar  as  contribuições  já  existentes,  a  partir  da  revisão  da  bibliografia                

e  estabelecendo  inicialmente  a  diferença,  ainda  que  tênue,  entre  risco  social  e  vulnerabilidade              

social.  Considerando  as  inúmeras  interpretações,  contradições  e  até  antagonismos  bastante           
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significativos  em  relação  ao  termo,  Monteiro  (2011)  apresenta  duas  concepções  que  fazem             

referência   ao   termo.  
A  primeira  concepção  refere–se  ao  caráter  adjetivo  da  vulnerabilidade,  portanto  se            
atribui  a  vulnerabilidade  a  alguém,  logo  ao  invés  de  se  analisar  a  vulnerabilidade              
passa-se  a  olhar  para  o  sujeito  vulnerável.  [...]  portanto  o  enfrentamento  pode  se  dar               
numa  perspectiva  de  culpabilização,  numa  perspectiva  estigmatizante.  Uma  outra          
concepção  está  sustentada  na  ideia  de  risco  e  de  potencialidade,  através  do             
desenvolvimento  de  capacidades  deste  sujeito.  Embora  essa  concepção  se  dê  numa            
perspectiva  mais  ampliada,  na  medida  em  que  considera  elementos  da  realidade            
social  como  condicionantes  do  processo,  também  [...]  não  considera  o  caráter            
estrutural  da  sociedade  capitalista,  não  problematiza  a  superação  das  suas           
contradições,  na  medida  em  que  não  as  considera  como  produto  das  desigualdades             
sociais.   (p.37)  
 

Chamando  a  atenção  para  o  panorama  do  marco  conceitual  da  vulnerabilidade  social,             

menciona  as  diferentes  e  contraditórias  matizes  teóricas  que  informam  o  conceito  e  que              

portanto  “podem  servir  de  base  para  que  distintos  projetos  societários  e  profissionais  sejam              

colocados   em   prática”.(p.38).  

Assim,  um  cuidado  inicial  ao  se  tratar  do  IVS  é  situá-lo  no  quadro  das  desigualdades                

sociais  e  econômicas,  no  contexto  das  lutas  por  reconhecimento,  pelo  acesso  aos  direitos  e  à                

justiça  e  situado  no  contexto  das  pesquisas  e  reflexões  já  realizadas  sobre  o  termo,               

especialmente   no   IFSC,   locus   desta   pesquisa.   Spricigo   (2016)  

O  IVS  foi  regulamentado  no  IFSC  inicialmente  por  meio  da  Resolução  CEPE  Nº  47  de                

2014  e  estava  diretamente  atrelado  ao  auxílio  financeiro  do  PAEVS.  No  entanto,  a  partir  do                

processo  de  avaliação  realizado  em  2016  e  das  discussões  realizadas  pelo  grupo  de  serviço               

social  no  âmbito  do  fórum,  entendeu-se  que  ele  deveria  ter  uma  regulamentação  própria,              

desassociada  do  PAEVS,  visando  a  maior  inclusão  dos  discentes  em  vulnerabilidade  social             

em  outros  programas  ou  editais  do  IFSC,  como  por  exemplo,  programa  de  intercâmbio,              

editais   de   concessão   de   auxílio   para   participação   em   eventos,   entre   outros.   

A  avaliação  e  discussão  das  variáveis  do  IVS  ocorreram  durante  o  ano  de  2017  com                

grupo  de  assistentes  sociais  e  a  nova  proposta  de  resolução  foi  apresentada  ao  Comitê  Gestor                

da  Assistência  Estudantil  (CGAE),  ao  Colegiado  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  (CEPE)  e              

posteriormente  aprovada  pelo  Conselho  Superior  (CONSUP)  sob  Nº  42,  em  dezembro  de             

2017.  

O  IVS,  de  acordo  com  esta  resolução,  “é  uma  expressão  quantitativa  de  análise              

composta  de  variáveis  que  juntas  caracterizam  a  situação  de  vulnerabilidade  social”,            
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destina-se  a  estudantes  com  renda  per  capita  de  até  dois  (2)  salários-mínimos,  que  se               

encontram  em  situação  de  vulnerabilidade  que  possa  comprometer  sua  permanência  na            
7

escola.   (IFSC,   2017).  

Embora  não  seja  nosso  objetivo  discutir  em  profundidade  o  termo  “vulnerabilidade            

social”,  é  preciso  estabelecer  um  diálogo  com  ele,  pois  o  mesmo  é  bastante  utilizado  nos                

documentos  normativos  da  assistência  estudantil  do  IFSC,  principalmente  em  se  tratando  do             

IVS  e  do  PAEVS.  Este  diálogo  terá  o  suporte  de  autores  que  dedicaram  suas  reflexões  sobre  o                  

tema.  Segundo  MONTEIRO  (2011,  p.34),  a  vulnerabilidade  social  se  constitui  como            

construção  social,  resultado  das  transformações  da  sociedade  que  se  manifestam  de  diferentes             

formas  conforme  o  momento  histórico,  provocando  “mudanças  na  esfera  da  vida  privada,             

acentuando   fragilidades   e   contradições.”   .   Para   a   autora,  
 

a  diminuição  dos  níveis  de  vulnerabilidade  social  pode  se  dar  a  partir  do              

fortalecimento  dos  sujeitos  para  que  possam  acessar  bens  e  serviços,  ampliando  seu             

universo  material  e  simbólico,  além  de  suas  condições  de  mobilidade  social.  Para             

isso,   as   políticas   públicas   constituem-se   de   fundamental   importância.   (p.35)  

 

Salienta  ainda  que  é  necessário  aprofundar  o  debate  sobre  a  vulnerabilidade  social  e              

que  esta  não  deve  ser  compreendida  de  forma  isolada  e  desconectada  da  análise  da  estrutura                

da   sociedade   capitalista,   pois   pode   conduzir   a   manutenção   do    status   quo .  

Neste  contexto,  utiliza-se  no  documento  normativo  do  IVS  o  conceito           

“Vulnerabilidade  Social  apreendida  como  processos  de  exclusão,  discriminação  ou          

enfraquecimento  dos  grupos  sociais  e  sua  capacidade  de  reação,  como  situação  decorrente  da              

pobreza,  privação  e/ou  fragilização  de  vínculos  afetivorelacionais  e  de  pertencimento  social.”            

(IFSC,   2017b).  

Pesquisa  de  Costa  et  al  (2018),  apresenta  um  registro  sobre  o  processo  de  construção               

do   índice   de   vulnerabilidade   social   (IVS),   e   afirma   que   
 
chamar  este  índice  sintético  de  índice  de  vulnerabilidade  social  não  foi  uma             
escolha  livre  de  problemas.  Afinal,  a  expressão  vulnerabilidade  social  tem           

7  Permanência  no  IFSC:  “A  permanência  do  estudante  na  instituição  compreende  o  tempo  definido  em  cada                 
projeto  de  curso  para  a  integralização  da  carga  horária  prevista  nesse  projeto,  incluindo  o  estágio  supervisionado,                 
quando  previsto,  e  o  êxito  ocorre  quando  o  estudante  integraliza  essas  unidades  curriculares,  passando  a  ter                 
direito   à   certificação.”    (IFSC.   2017a).  
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sido  amplamente  utilizada  na  literatura  acadêmica  e  oficial  nos  últimos  anos,            
nem  sempre  com  o  mesmo  significado,  tendo  se  tornado  bastante           
polissêmica.   (COSTA   et   al.,   2018,   p.9)  

 

Por  isto  os  autores  realizam  uma  revisão  da  literatura  a  respeito  do  tema  da  proteção  social  e                  

apresentam,  sem  intenção  de  pacificar  o  tema,  dois  usos  bastante  difundidos,  mas  distintos  da               

categoria  vulnerabilidade  social,  a  saber:  “i)  o  conceito  de  vulnerabilidade  à  desfiliação,  do              

sociólogo  francês  Castel  (1998);  e  ii)  a  ideia  de  vulnerabilidade  de  ativos,  consagrada  por               

Moser  (1998),  em  trabalho  para  o  Banco  Mundial”,  aqui  o  diálogo  será  estabelecido  com  a                

perspectiva  de  Castel,  explorada  por  outros  autores.  E  ao  tratar  das  virtudes,  imprecisões  e               

polissemia   do   conceito,   explicita   a   perspectiva   de   Castel   quando   aponta   que   
a  inscrição  dos  indivíduos  na  estrutura  social  se  faz  por  meio  de  sua  inserção  em                
dois  campos,  simultaneamente:  o  mundo  do  trabalho,  com  seus  riscos  e  proteções;  e              
o  das  relações  de  proximidade,  representadas  pelas  relações  familiares,  de           
vizinhança  e  demais  relações  sociais  e  comunitárias,  que  proporcionariam  ao           
indivíduo   proteção   e   segurança.  

 

A  zona  de  vulnerabilidade,  é  para  Castel,  (1998,  p.  26)  apud  Costa  et  al.  (2018,  p.11):  “                  

um  espaço  social  de  instabilidade,  de  turbulências,  povoado  de  indivíduos  em  situação             

precária  em  sua  relação  com  o  trabalho  e  frágeis  em  sua  inserção  relacional”  .  Neste  espaço  os                  

indivíduos  estão  sujeitos  aos  riscos  sociais.  E  os  autores  vão  dialogando  com  as  duas               

perspectivas  e  apontam  as  muitas  diferenças  entre  a  interpretação  de  Moser  (1998)  e  a  de                

Castel  (1998),  destacando  a  forma  como  estes  dois  autores  se  posicionam  em  relação  à  origem                

das   vulnerabilidades   e   a   natureza   dos   riscos   a   elas   associados.  
Enquanto  Castel  refere-se  à  vulnerabilidade  social  como  produto  da  precária           
inserção  dos  indivíduos  na  sociedade  salarial  –  a  qual  engendra  riscos  sociais             
específicos  –,  Moser  e  demais  autores  vinculados  ao  Banco  Mundial  entendem  essa             
condição  como  um  déficit  dos  indivíduos  ou  das  famílias,  que  aparentemente  não             
tem  relação  com  a  organização  da  sociedade  capitalista,  de  mercado  e  salarial,  e  cuja               
superação  depende  da  obtenção  de  ativos  ou  da  melhor  utilização  dos  ativos             
disponíveis.   (COSTA   et   al.   2018,   p.14)  

 

E  concluem  que  a  perspectiva  por  eles  adotada  “parte  do  reconhecimento  de  que  as               

vulnerabilidades  sociais  decorrem  de  processos  sociais  mais  amplos  contra  os  quais  o             

indivíduo,  por  si  só,  não  tem  meios  para  agir  e  cujos  rumos  só  o  Estado,  por  meio  de  políticas                    

públicas,  tem  condições  de  alterar.  (COSTA  et  al.  2018,  p.16).  Ao  olhar  as  variáveis  que                

compõem  o  IVS  revelam  o  quadro  das  desigualdades  sociais,  da  negação  dos  direitos  sociais  e                
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da   redução   das   questões   sociais   às    questões   técnicas.  

O  IVS  é  composto  por  variáveis  com  comprovação  obrigatória  e  não-obrigatória.  Estas             

variáveis  sofreram  alterações  com  a  mudança  da  Resolução  CEPE  Nº  47/2014  para  atual,              

CONSUP  Nº  42/2017,  inclusive  quanto  ao  seu  tipo  e  o  peso  atribuído  a  cada  uma.  A  renda  per                   

capita  é  de  comprovação  obrigatória.  As  demais  variáveis  são  consideradas  agravos  de             

comprovação  não-obrigatória  como,  composição  familiar ,  educação,  ocupação,  trabalho  e          
8

emprego,  moradia,  saúde,  transporte  e  participação  em  programas  sociais.  Podem  requerer            

IVS  os  discentes  “com  renda  per  capita  de  até  2  salários-mínimos,  em  situação  de               

vulnerabilidade  social  que  comprometa  a  sua  condição  de  permanência  e  êxito  no  curso”.              

(IFSC,   2017b).  

Na   compreensão   de   Finatti   et   al .    (2007)   apud   Imperatori   (2017,   p.295)   

a  assistência  estudantil  perpassa  todas  as  áreas  dos  direitos  humanos,  uma vez  que              
compreende  ações  que  envolvem  ideais  condições  de  saúde,  acesso  aos           
instrumentais  pedagógicos  para  formação  profissional,  acompanhamento  das        
necessidades  educativas  especiais,  além  de  necessidades  básicas  dos  estudantes,  tais           
como   moradia,   alimentação,   transporte   e   recursos   financeiros.   

 

É  na  perspectiva  de  garantia  dos  direitos  que  precisa  ser  focada  a  avaliação,  pois               

mesmo  representando  um  avanço  na  intenção  de  garantir  a  permanência  dos  discente  em  seus               

cursos,  o  PNAES  não  consegue  abarcar  toda  a  demanda  de  estudantes  com  situação              

econômica   frágil,   revelando   um   retrato   da   perpetuação   do   quadro   das   desigualdades   sociais.  

Com  o  objetivo  de  realizar  um  novo  estudo  avaliativo  do  PAEVS  e  do  IVS,  serão                

apresentados  dados,  obtidos  por  meio  do  Sistema  PAEVS,  referentes  a  10.004  discentes,  que              

tem  IVS  detalhado ,  emitido  em  2017,  2018  e  2019,  na  tentativa  de  traçar  um  perfil  com  base                  9

nesse  detalhamento.  Alguns  discentes  tiveram  mais  de  um  IVS  emitido  em  cada  período,  no               

entanto,  para  fins  desta  pesquisa,  utiliza-se  como  base  os  dados  do  último  emitido  no  ano                

referência.  Nem  todos  os  discentes  mencionados  foram  contemplados  com  os  auxílios,  em             

função  da  insuficiência  de  recursos  para  tal.  A  figura  a  seguir,  representa  a  quantidade  de                

discentes   com   IVS   detalhado,   emitido   por   meio   do   sistema   PAEVS   em   2017,   2018   e   2019.   

8  Família:  “a  unidade  nuclear  composta  por  uma  ou  mais  pessoas,  eventualmente  ampliada  por  outras  pessoas                 
que  contribuam  para  o  rendimento  ou  tenham  suas  despesas  atendidas  por  aquela  unidade  familiar,  todas                
moradoras   em   um   mesmo   domicílio.”   (IN   nº   16/2018)  
9  Descrição   de   todas   as   variáveis   que   compõe   o   IVS   com   a   referida   pontuação   atribuída   a   cada   uma.   
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Figura   3    -   Quantidade   de   discentes   com   IVS   detalhado,   emitido   no   Sistema   PAEVS   em   2017,  

2018   e   2019  

 
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   obtidos   no   Sistema   PAEVS.   

 
 

Observa-se  um  aumento  significativo  das  solicitações  de  IVS  em  2018  e  2019  em              

relação  a  2017.  Esses  números  aumentam  se  somarmos  a  eles  a  quantidade  de  pareceres               

sociais  emitidos,  sendo  71  em  2018  e  55  em  2019.  Em  2017  o  parecer  social  era  considerado                  10

uma  variável  cuja  pontuação  era  somada  ao  IVS  e  a  partir  de  2018  o  parecer  social  passou  a                   

ser  um  substitutivo  ao  IVS.  Os  discentes  com  parecer  social  em  2018  e  2019  não  possuem                 

detalhamento   de   IVS,   portanto,   não   foram   incluídos   no   gráfico   acima.   

O  maior  número  de  IVS  emitidos  foi  em  2018  e  um  dos  motivos  desse  aumento  pode                 

ser  o  fato  de  que  até  2017  a  validade  do  IVS  era  de  1  ano  e  posteriormente  passou  para  dois                     

anos,  assim  sendo,  os  IVS  solicitados  até  2017  tiveram  que  ser  reavaliados  em  2018  e                

passaram  a  ter  validade  até  2020,  o  que  também  explicaria  a  redução  em  2019.  Mesmo  assim                 

os  números  são  altos,  o  que  pode  ser  um  reflexo  do  agravamento  das  questões  sociais  nos                 

últimos   anos.   

10  O  parecer  social  é  um  documento  sigiloso,  emitido  pelo  assistente  social  respaldado  por  análise  social,  que                  
considera  vários  aspectos  da  vida  do  estudante  e  de  sua  família,  tais  como,  condições  sociais  de  renda,  de                   
pertença  social,  contexto  comunitário,  acesso  a  serviços,  presença  de  violências  e  drogadição,  redes  de  apoio,                
exposição  à  situações  de  risco,  ou  seja,  dados  objetivos  e  subjetivos  que  englobam  a  composição  familiar,  os                  
fatores   de   proteção   e   os   agravantes   sociais.   
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Conforme  descrito  na  Plataforma  Nilo  Peçanha,  em  2017  o  IFSC  possuía  47.996             

matrículas  (MEC,  2018)  e  em  2018,  50.335  matrículas.  (MEC,  2019b).  Segundo  informações             

repassadas  pelo  IFSC,  obtidas  no  Sistema  Nacional  de  Informações  da  Educação  Profissional             

e  Tecnológica  (Sistec),  em  2019  o  número  de  matrículas  era  de  44.960  discentes.  Se               

compararmos  com  o  número  de  discentes  com  IVS,  teremos  em  2017,  5,6%,  em  2018,  8,1%  e                 

em  2019,  7,17%.  Porém  esse  percentual  é  bem  maior  pois,  no  cálculo  de  matrículas ,  engloba                
11

discentes  com  mais  de  uma  matrícula  ou  que  desistiram  da  vaga  e  foram  substituídos  ou  não                 

por  outros  discentes,  mas  como  citado  anteriormente,  para  o  cálculo  de  discentes  com  IVS               

nesta   pesquisa,   ele   está   sendo   considerado   apenas   uma   vez   no   ano   referência.   

Para  o  cálculo  do  IVS,  entende-se  por  renda  per  capita,  “a  soma  da  totalidade  dos                

rendimentos  obtidos  pela  unidade  familiar,  incluído  o  estudante,  dividida  pelo  número  de             

membros  da  unidade  familiar”.  (IFSC,  2017b).  O  estudante  poderá  comprovar  a  renda  per              

capita   de   duas   maneiras:  
A)  Aproveitar  cálculo  de  renda  realizado  pela  comissão  de  cotas:  Poderá  optar  por              
esse  meio  de  comprovação  da  renda  o  estudante  que  foi  aprovado  em  seu  curso  por                
meio  das  Cotas  –  Renda  inferior  a  1,5  SM  e  teve  sua  análise  de  renda  deferida  pela                  
comissão   de   cotas   no   prazo   máximo   de   até   6   meses   antes   do   pedido   de   IVS.  
B)  Entregar  todos  os  documentos  para  cálculo  de  renda.  Nesse  caso,  o  estudante              
deverá  entregar  todos  os  comprovantes  de  renda  referentes  aos  três  meses  anteriores             
ao  mês  de  solicitação  do  IVS.  Para  a  análise,  será  utilizada  como  base,  o  cálculo  da                 
renda  bruta  efetuado  de  acordo  com  a  Instrução  Normativa  de  análise  de  renda  no               
IFSC   (IFSC,   2017b).  
 

Houve  avanços  em  relação  a  análise  de  renda  a  partir  da  Resolução  nº  42/2017,  já  que                 

na  anterior  a  análise  de  renda  era  feita  somente  pelo  assistente  social  e  o  discente  cotista  não                  

podia  aproveitar  o  cálculo  da  renda  realizado  no  momento  do  seu  ingresso  no  curso,  sendo                

necessário  entregar  toda  documentação  novamente.  Dessa  forma,  esse  processo,  além  de            

sobrecarregar  o  profissional,  também  tinha  impacto  no  tempo  da  análise  e  emissão  do  IVS               

para   o   discente.   

Outra  questão  é  que  as  regras  de  análise  de  renda  para  o  IVS  e  os  documentos                 

comprobatórios  eram  diferentes  da  análise  de  renda  realizada  para  ingresso  por  cotas.  A  partir               

das  novas  regras,  a  análise  de  renda,  passou  a  ser  realizada  por  meio  de  Comissão                

11 Matrícula:  corresponde  ao  aluno  que  esteve  com  sua  matrícula  ativa  em  pelo  menos  um  dia  no  ano  de                    
referência.  Um  aluno  pode  ter  mais  de  uma  matrícula  nesse  período,  caso  tenha  se  matriculado  em  mais  de  um                    
curso     (MEC,   2018).   
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permanente,  composta  por  no  mínimo  5  profissionais  de  diversas  áreas  e  instituída  nos              

câmpus  por  meio  de  portaria.  Dessa  forma,  a  análise  de  renda  passou  a  ter  critérios  únicos,                 

tanto  para  requerer  uma  vaga  nos  cursos,  quanto  para  obtenção  do  IVS.  Os  critérios  da  análise                 

de   renda   foram   regulamentados   por   meio   de   Instrução   Normativa.  

Percebe-se  pelo  exposto,  que  aos  poucos  vai  se  diminuindo  os  atalhos  pelos  quais  o               

aluno  deve  passar  para  pleitear  o  direito.  Apresenta-se  na  sequência,  os  dados  sobre  a  renda                

per  capita  dos  discentes  com  IVS  emitido  no  período  de  2017  a  2019,  por  faixa  de  renda  bruta                   

per   capita.  

 

Tabela   1   -    Discentes   com   IVS   emitido   em   2017,   2018   e   2019,   por   faixa   de   renda   bruta   per  

capita   e   tipo   de   curso  

Faixa   de   Renda   Per   capita  Quantidade   de   discentes  

Pós-  
Graduação  

Graduação  Técnico  FIC  

Acima   de   1   ½   até   2   salários   mínimos  2  109  273  14  

Acima   de   1   até   1   ½   salários   mínimos  1  436  1311  72  

Acima   de   ½   até   1   salário   mínimo  2  1007  2939  168  

Acima   de   ¼   até   ½   salário   mínimo  2  521  1580  151  

Até   ¼   de   salário   mínimo  2  223  651  82  

Ausência   de   renda  5  147  168  126  

Sem   informação   de   renda   per   capita  0  6  13  0  

Total   de   discentes  14  2449  6928  613  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   obtidos   no   Sistema   PAEVS.  

 

A  variável  renda  per  capita  é  caracterizada  como  sendo  do  tipo  “Familiar”,  ou  seja,               

avalia-se  a  situação  da  família  como  um  todo.  Constam  no  sistema  as  informações  de  faixas                

de  renda  dos  10.004  discentes,  por  ser  esta  uma  variável  de  comprovação  obrigatória.  A               

maioria  dos  discentes  com  IVS  é  de  cursos  técnicos,  69,2%,  seguido  pelos  de  graduação,               

24,5%.  Em  relação  a  faixa  de  renda,  observa-se  que  a  maioria,  em  todos  os  tipos  de  curso,                  

possui  renda  per  capita  entre  ½  e  1  salário-mínimo  (SM).  Há  também  um  elevado  número  de                 
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discentes  na  faixa  de  renda  per  capita  de  ¼  a  ½  SM  e  entre  1  e  1  ½  SM.  Dentre  os  tipos  de                        

cursos  Técnicos  e  FIC  há  472  discentes  da  modalidade  Proeja.  Destes,  60,4%  possuem  renda               

per   capita   entre   ¼   e   1   SM.   

Cabe   aqui   uma   reflexão   com   Souza   (2017,   p.143)  
Sabe-se  que  a  mensuração  da  pobreza  constitui  uma  problemática  que  compreende            
questões  de  ordem  técnico-instrumental,  mas  também  teórico-política.  Ao  se          
parametrar  a  condição  de  pobreza  pelo  salário-mínimo,  tão  somente,  comete-se           
distorções;  pois,  como  alerta  Romão  (1998),  além  de  o  salário-mínimo  não  constituir             
a  fonte  de  renda  da  maior  parte  da  população,  ele  está  acima  da  renda  de  vários                 
segmentos  populacionais,  como:  trabalhadores  informais,  prestadores  de  serviços         
eventuais,   profissionais   liberais,   estudantes   sem   vínculo   empregatício   formal.  

 
Assim,  é  preciso,  como  sugere  Souza  (2017)  ir  além  da  aferição  do  salário  para               

destinar  um  auxílio,  pois  a  condição  de  privação  está  relacionada  a  uma  conjunção  de  outros                

fatores   que   expressam   necessidades   de   realização   humana,   física   e   social   dos   indivíduos.  

A  respeito  da  variável  educação,  é  atribuída  pontuação  somente  para  o  discente             

oriundo   de   escola   pública,   considerando   o   que   prevê   o   Art.   9º,   Inciso   II:  
§  1º  Para  cursos  FIC  será  considerada  a  origem  escolar  da  escolaridade  exigida  para               
ingresso   no   curso.  
§  2º  Para  os  demais  cursos  será  considerada  a  origem  escolar  do  nível  imediatamente               
anterior   ao   exigido   no   curso   em   que   está   matriculado.   (IFSC,   2017b)  
 

Esta  variável  sofreu  alterações  em  relação  a  resolução  vigente  em  2017,  sendo  suprimidas              

algumas  situações  do  discente  e  dos  membros  da  família,  que  antes  eram  consideradas  no               

cálculo   do   IVS,   como   pode   ser   observado   na   tabela   a   seguir.   

 

 

Tabela   2   -    Quantidade   de   discentes   em   relação   a   variável   do   grupo   Acesso   a   educação  

Situação   do   discente  Quantidade   de   discentes  

2017  2018  2019  

continua  

Escola   Pública  -  3522  2881  

Ensino   EJA   todo   em   escola   pública  162  -  -  

Ensino   EJA   sendo   a   maior   parte   em   escola   pública  70  -  -  

Ensino   regular   todo   em   escola   pública  1794  -  -  

Ensino   regular   sendo   a   maior   parte   em   escola   pública  99  -  -  
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Tabela   2   -    Quantidade   de   discentes   em   relação   a   variável   do   grupo   Acesso   a   educação  

Situação   do   discente  Quantidade   de   discentes  

2017  2018  2019  

 Conclusão  

Ensino   EJA   sendo   a   maior   parte   em   escola   particular  19  -  -  

Ensino   EJA   todo   em   escola   particular  16  -  -  

Ensino   regular   todo   em   escola   particular  107  -  -  

Total   de   discentes  2323  3522  2881  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   obtidos   no   Sistema   PAEVS.   

 

Nos  critérios  da  variável  acesso  a  educação,  apresentados  na  tabela  acima,  avalia-se             

somente  a  situação  do  estudante.  Não  foi  uma  variável  de  comprovação  obrigatória  em              

nenhum  dos  três  períodos  avaliados.  Dessa  maneira,  nem  todos  os  discentes  informaram  e              

entregaram  a  documentação  para  obter  pontuação  na  variável.  Dos  2.702  discentes  com  IVS              

emitido  em  2017,  86,4%  comprovaram  a  origem  escolar.  Destes  a  maioria,  77,2%,  fizeram  o               

ensino  regular  todo  em  escola  pública.  A  partir  de  2018,  manteve-se  pontuação  apenas  para               

discentes  que  cursaram  todo  o  período  em  escola  pública.  Assim  sendo,  dos  4.074  discentes               
12

com  IVS  emitido  em  2018,  86,4%  comprovaram  ser  oriundos  de  escola  pública.  Dos  3.223               

discentes   com   IVS   emitido   em   2019,   89,4%   comprovaram   a   origem   escolar.   

A   variável   Composição   Familiar,   na   Resolução   Nº   42/2017,   Art.   9º,   Inciso   III,  
é  caracterizada  pelas  faixas  etárias  e  às  condições  familiares  específicas  como            
família   monoparental   e   unipessoal.  
§  1º  Família  Monoparental,  utilizaram-se  dessa  terminologia  para  deixar  explícito           
que  é  formada  por  apenas  a  mãe,  pai  ou  responsável  e  seus  dependentes  financeiros,               
ou  seja,  terá  somente  a  presença  de  um  responsável  pelo  sustento,  educação  e              
criação   dos   dependentes.  
§  2º  Família  Unipessoal  caracterizada  por  qualquer  pessoa  morando  sozinha.  (IFSC,            
2017b)  

 

As  faixas  etárias  Idoso  (60  anos  ou  mais),  Criança  (0  a  4  anos  incompletos)  e                

Criança/Adolescente  (4  a  18  anos  incompletos)  são  considerados  agravantes  e  tem  pontuação             

12  O  período  para  a  comprovação  da  origem  escolar  variava  de  acordo  com  a  exigência  para  o  curso  no  qual  o                      
discente  estava  matriculado.  Nos  cursos  de  graduação,  por  exemplo,  a  comprovação  necessária  era  do  período  do                 
Ensino   Médio.   
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atribuída,  com  mais  algumas  alterações  em  relação  à  resolução  anterior.  É  considerada  para              

análise,  a  faixa  etária  de  todos  os  integrantes  da  família  do  discente,  informada  no               

Requerimento   para   Comprovação   de   Renda   Bruta   Familiar   Per   Capita.  

Analisando  os  dados  do  sistema  PAEVS,  observou-se  que,  em  2017,  nem  todos  os              

discentes  informaram  e  entregaram  a  documentação  para  obtenção  de  pontuação  na  variável.             

O  que  se  pode  verificar  é  que  a  maioria,  56,6%,  informou  ter  integrantes  da  família  na  faixa                  

etária  entre  18  e  59  anos  de  idade  e,  47,1%  na  faixa  etária  entre  12  a  17  anos  de  idade.  Na                      

faixa   etária   entre   12   a   17   anos,   a   maioria   das   famílias   possuem   entre   um   e   dois   integrantes.   

Com  as  mudanças  na  variável  a  partir  de  2018,  a  concentração  maior  ficou  na  de  4  a                  

18  anos  de  idade,  sendo  59,1%  em  2018  e  56,3%  em  2019.  O  índice  de  pessoas  em  outras                   

faixas  etárias,  diferentes  das  listadas,  foi  de  60%  em  2018  e  54,5%  em  2019.  Na  faixa  etária                  

de  crianças  e  adolescentes  entre  04  e  18  anos,  a  maioria  das  famílias  possuem  entre  um  e  dois                   

integrantes.  Diante  das  situações  acima  apresentadas,  não  foi  possível  verificar  a  quantidade             

exata  de  integrantes  da  família  de  cada  discente,  mas  um  quantitativo  aproximado  com  base               

nas  informações  registradas  no  Sistema  PAEVS,  no  momento  da  emissão  do  IVS,  referente              

aos   períodos   de   2018   a   2019,   que   serão   apresentados   na   figura   a   seguir.   

 

Figura   4    -   Quantidade   de   membros   da   família,   por   IVS   do   discente,   emitidos   em   2018   e   2019   

 
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   obtidos   no   Sistema   PAEVS.   
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De  acordo  com  o  gráfico,  o  maior  número  de  discentes  têm  um  integrante  na  família,                

no  entanto,  ao  cruzar  esses  dados  com  as  outras  situações  de  composição  familiar,  como               

família  unipessoal  e  monoparental,  pode-se  verificar  que  esse  número  de  integrantes  tende  a              

ser  maior  pois  no  cadastro  de  diversos  discentes  constava  também  a  informação  de  família               

monoparental,  ou  seja,  a  família  possui  mais  de  um  membro.  Supõem-se  que  estas              

inconsistências  tenham  ocorrido  porque,  com  as  mudanças  na  forma  de  análise  de  renda  a               

partir  de  2018,  a  informação  do  número  de  integrantes  ficou  disponível,  em  meio  físico,  na                

Ficha  de  Análise  de  Renda,  no  entanto,  nem  sempre  foram  todas  preenchidas  no  Sistema               

PAEVS,  como  por  exemplo,  o  número  de  pessoas  em  outra  faixa  etária,  já  que  este  critério                 

não  acrescentava  pontuação  no  cálculo  do  IVS  do  discente.  O  número  de  famílias              

monoparentais  é  bem  maior  que  de  famílias  unipessoais,  como  poderemos  ver  na  tabela  a               

seguir.  

 

Tabela   3    -   Composição   familiar   dos   discentes   por   outras   situações   familiares   

Situação  Quantidade   de   discentes  

2017  2018  2019  

Família   monoparental  739  1262  961  

Família   Unipessoal  -  530  546  

Pessoa   em   privação/reclusão   ou   restrição   de   liberdade  66  -  -  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   obtidos   no   Sistema   PAEVS.   

 

A  variável  composição  familiar  por  faixa  etária  é  calculada  por  membros  da  família  e               

a   partir   de   2018   o   peso   da   variável   foi   calculado   com   base   em   no   máximo   10   membros.   

O  olhar  para  estas  variáveis  trabalhadas  até  o  momento  supõe  insistir  em  algumas              

questões  em  relação  aos  direitos  humanos:  o  que  define  quem  deve  ser  protegido?  E  ainda                

perguntar  com  Figueiredo  e  Noronha  (2008,  p.133)  quais  são  os  bens  jurídicos  que  devem  ser                

universal   e   integralmente   protegidos?  

São  estas  as  variáveis  consideradas  como  agravantes,  termos  do  direito  penal  que             

tratam  dos  direitos  humanos  como  direitos  dos  mais  fracos.  E  essas  variáveis,  enquanto  bens,               

precisam  ser  disputadas.  “Pensando  em  Direitos  Humanos  como  direito  dos  mais  fracos,  o              
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movimento   de   tornar   visíveis   os   invisíveis   se   torna   mais   claro”   (idem,   p.136).  

Outra  variável  considerada  como  agravante  na  nova  Resolução  Nº  42  de  2017  é  a               

Ocupação,   trabalho   e   emprego,   que,   no   Art.   9º,   Inciso   IV  
é  caracterizado  pelas  condições  de  desempregado  e  trabalhador  informal,  computado           
por   membro   da   família.  
§  1º  Desempregado  são  aquelas  pessoas  que  não  tinham  trabalho,  num  determinado             
período  de  referência,  mas  estavam  dispostas  a  trabalhar,  e  que,  para  isso,  tomaram              
alguma   providência   efetiva.  
§  2º  Trabalho  informal  é  caracterizado  como  a  prática  de  uma  determinada  atividade              
econômica  sem  que  haja  registros  oficiais,  como,  por  exemplo,  assinatura  da  carteira             
de  trabalho,  emissão  de  notas  fiscais,  algum  tipo  de  contribuição  e  contrato  social  de               
empresa  ou  qualquer  outra  segurança  para  o  trabalhador,  prevista  em  legislações            
trabalhistas,   popularmente   conhecida   como   biscate.   (IFSC,   2017b)  

 

Esta  variável  também  sofreu  alterações  em  relação  a  resolução  anterior  com  a  supressão  de               

situações  que  a  compunham,  em  função  da  dificuldade  que  os  discentes  tinham  de              

comprovação  e  também  porque  já  estavam,  de  certa  forma,  abarcados  em  outra  situação,              

como   pode   ser   observado   na   tabela   a   seguir.  

 

 

Tabela   4    -   Ocupação,   trabalho   e   emprego   por   membro   da   família,   dos   discentes   com   IVS  

emitido   de   2017   a   2019  

Situação/Por   membro   da   família  Quantidade   de   discentes  

2017  2018  2019  

Desempregado  1435  1586  1439  

Trabalhador   informal   que   NÃO   contribui   com   a   previdência  555  -  -  

Trabalhador   informal   que   contribui   com   a   previdência  155  -  -  

Trabalho   formal  1248  -  -  

Informal  -  684  553  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   obtidos   no   Sistema   PAEVS.   

 

A  situação  de  desemprego  é  muito  visível,  bem  como  do  trabalho  informal,  revelando              

o  cenário  de  desemprego  e  subemprego  e  por  consequência  o  aumento  da  pobreza  e  das                

desigualdades   sociais,   sob   os   ditames   da   onda   neoliberal.   
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Nesta  variável,  a  pontuação  atribuída  ao  discente  é  multiplicada  pelo  número  de             

integrantes  da  família  que  se  encontram  nas  situações  descritas.  A  variável  não  é  de               

comprovação  obrigatória,  sendo  assim  nem  todos  os  discentes  informaram  e  comprovaram  a             

situação  dos  membros  da  família.  Mesmo  não  sendo  obrigatória,  conforme  os  dados             

apresentados  na  tabela,  o  número  de  discentes  que  informaram  ter  uma  ou  mais  pessoas               

desempregadas  na  família  é  alto  nos  três  períodos.  A  quantidade  de  desempregados  na  família               

variava  entre  uma  e  seis  pessoas,  mas  os  maiores  quantitativos  estavam  entre  uma  e  duas.  Em                 

2017,  o  desemprego  aparece  em  53,1%  dos  IVS  cadastrados.  Na  maioria  das  famílias,  1.094,               

havia  uma  pessoa  desempregada  e  em  287  haviam  duas.  Em  2018,  o  percentual  de               

desemprego  apontado  nos  cadastros  de  IVS  foi  um  pouco  menor,  38,9%,  sendo  que  em  1.268                

famílias  havia  uma  pessoa  desempregada,  em  262  haviam  duas.  Já  em  2019,  o  percentual               

aumentou  para  44,6%  das  famílias  com  pessoas  desempregadas,  sendo  que  em  1.268  famílias              

havia   uma   pessoa   desempregada   e   em   267   haviam   duas.  

Com  relação  à  situação  trabalho  informal,  o  percentual  de  cadastros  de  IVS             

informando  pessoas  nas  famílias  que  se  encontravam  nesta  situação  também  é  significativo,             

sendo  de  26,2%  em  2017,  16,7%  em  2018  e  17,1%  em  2019.  A  quantidade  de  pessoas  por                  

família,  que  se  encontravam  nessa  situação  variava  entre  uma  e  três,  sendo  que,  na  maioria                

das   famílias   havia   uma   pessoa   em   situação   de   trabalho   informal.   

Como  coloca  Netto  (2013,  p.  12)  apud  Spricigo  (2016,  p.127)  o  “chamado  “mercado              

de  trabalho”  vem  sendo  radicalmente  reestruturado  e  todas  as  “inovações”  levam  à             

precarização  das  condições  de  vida  da  massa  dos  vendedores  de  força  de  trabalho:  a  ordem  do                 

capital   é   hoje,   reconhecidamente,   a   ordem   do   desemprego   e   da   “informalidade”.  

Para  a  variável  Moradia,  são  consideradas  “condições  de  moradia  do  estudante  como             

migrante/imigrante,  imóvel  cedido,  financiado,  alugado,  ocupado,  em  situação  de  rua,           

acolhido  institucionalmente/instituição  de  longa  permanência/recluso  e  que  mora  de  favor”           

(IFSC,  2017b).  Durante  as  discussões  no  processo  de  análise  realizado  em  2016,  entendeu-se              

que  alguns  itens  deveriam  ser  suprimidos  e  outros  alterados,  como  pode  ser  observado  na               

tabela   a   seguir.  
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Tabela   5    -   Condições   de   moradia   dos   discentes   com   IVS   emitido   no   período   de   2017   a   2019  

Condição   de   moradia  Quantidade   de   discentes  

2017  2018  2019  

Moradia   de   material   reaproveitado  28  -  -  

Moradia   de   madeira  312  -  -  

Moradia   mista  495  -  -  

Moradia   de   alvenaria  1537  -  -  

Moradia   alugada   sozinho/divide   aluguel  361  -  -  

Moradia   alugada   com   a   família  578  -  -  

Mora   em   imóvel   alugado  -  1247  1255  

Moradia   cedida  467  -  -  

Mora   em   imóvel   cedido  -  538  346  

Mora   em   imóvel   financiado  -  291  221  

Moradia   financiada  235  -  -  

Moradia   própria  842  -  -  

Mora   de   favor  -  307  235  

Mora   na   rua  3  -  -  

Em   situação   de   rua  -  1  4  

Mora   em   ocupação  9  51  30  

Acolhido   institucionalmente/instituição   de   longa   permanência/recluso  -  10  4  

Mora   em   abrigo  0  -  -  

Mora   em   quitinete/cômodo  263  -  -  

Mora   em   casa/apartamento  1869  -  -  

Mora   em   área   de   risco  113  -  -  

Não   mora   em   área   de   risco  1758  -  -  

Zona   rural  224  -  -  

Zona   urbana  1911  -  -  

Estudante   migrante/imigrante  -  860  869  
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   obtidos   no   Sistema   PAEVS.   

 

São  vinte  e  cinco  situações  diferenciadas  de  condição  de  moradia  o  que  nos  leva  a                

dialogar  com  Milton  Santos  (2007,  p.11)  sobre  o  direito  de  morar,  sobre  a  forma  “como  se                 
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distribuem  territorialmente  os  indivíduos,  segundo  suas  classes  sociais  e  seu  poder            

aquisitivo”.  E  nesse  quadro  ainda  tem-se  o  estudante  migrante/imigrante  resultantes  de            

migrações  forçadas  em  busca  de  direitos  negados  pelo  jogo  do  mercado  ou  também  “ligadas               

ao   consumo   e   à   inacessibilidade   a   bens   e   serviços   essenciais   (p.60).  

Um  olhar  para  a  Tabela  5  mostra  que  em  2017  a  maioria  dos  discentes  informou                

residir  em  casas  ou  apartamentos,  sendo  a  maior  parte,  56,8%,  de  alvenaria  e  18,3%  mistas.  A                 

maioria  das  moradias,  31,1%,  eram  próprias,  34,7%  alugadas  e  17,3%  cedidas.  Quanto  a              

localização,  a  maioria,  70,7%,  situava-se  em  zona  urbana  e  65%  fora  de  áreas  de  risco.  Porém,                 

mesmo  não  sendo  a  maioria,  também  é  importante  observar  que  há  discentes  em  maior               

vulnerabilidade  social,  que  residem  nas  ruas  ou  em  moradias  de  material  reaproveitado  e  em               

áreas   de   risco.  

Em  2018  o  percentual  de  discentes  que  residem  em  imóveis  alugados  foi  de  30,5%  e                

em  imóveis  cedidos  de  38,9%.  A  situação  de  moradia  em  imóveis  cedidos  é  bem  variável                

considerando-se  uma  comparação  entre  2017,  2018  e  2019  revelando  a  instabilidade  da  forma              

que   os   homens   são   desigualmente   distribuídos   no   espaço.  

Em  2019,  38,9%  dos  discentes  residem  em  imóveis  alugados  e  10,7%  em  imóveis              

cedidos.  O  percentual  de  estudantes  migrantes/imigrantes  também  foi  alto  em  2018  e  2019,              

sendo  de  21,1%  e  26,9%,  respectivamente.  Nos  dois  períodos,  observa-se  que  também  haviam              

discentes   acolhidos   institucionalmente/instituições   de   longa   permanência/reclusos.   

Quanto  a  variável Saúde, para  a  nova  resolução  “considera-se  o  portador  de  doença              

e/ou  transtorno  mental  e/ou  pessoa  com  deficiência,  computado  por  membro  da  família;  e              

para  o  estudante  com  acesso  exclusivo  ao  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)”  (IFSC,  2017b). As                

mudanças  realizadas  em  relação  a  resolução  anterior  foi  a  junção  de  itens  e  a  supressão  de                 

outros.  

Nesse  contexto,  analisando  os  dados  obtidos  no  Sistema  PAEVS,  observou-se  que  em             

2017,  93%  dos  discentes  e  membros  de  suas  famílias  não  possuíam  plano  de  saúde  e                

utilizavam  exclusivamente  o  SUS.  Em  relação  às  demais  situações,  somando-se  a  situação  do              

discente  com  a  dos  demais  membros  da  família,  verificou-se  que  em  12,7%  das  famílias  havia                

um  ou  mais  Portadores  de  doença  e  3,1%  dos  integrantes  com  necessidades  específicas.  Em               
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algumas  famílias,  mesmo  que  em  menor  percentual,  também  haviam  situações  de  integrantes             

portadores   de   transtornos   mentais   e   dependentes   de   drogas   e/ou   álcool,   com   tratamento.   

Em  2018,  86,4%  dos  discentes  não  possuía  plano  de  saúde  e  utilizava  exclusivamente              

o  SUS.  Em  2019  esse  percentual  era  de  87,7%.  Em  relação  às  demais  situações  da  variável,                 

em  2018,  9,5%  dos  discentes  comprovou  ser  um  ou  mais  membros  da  família  portador  de                

doença/transtorno  mental  e  em  2019  o  percentual  passou  para  10%.  Quanto  a  situação  Pessoa               

com  deficiência,  em  2018,  3,6%  dos  discentes  comprovou  ter  um  ou  mais  membros  da  família                

nesta   situação   e   em   2019   o   percentual   foi   de   3,5%.   

Na  variável  transporte,  com  base  na  nova  resolução,  considera-se  a  situação  do             

discente  quanto  “a  distância  e  o  tipo  de  transporte  utilizado  em  seu  deslocamento  entre  a                

residência  e  o  câmpus  do  IFSC  em  que  está  matriculado”  (IFSC,  2017b).  Em  relação  a                

distância  são  pontuadas  quando  for:  Acima  de  100  km;  De  51  km  a  100  km;  De  11  km  a  50                     

km;  De  4  km  a  10  km  e  Até  4  km.  Quanto  ao  tipo  de  transporte,  considera-se  para  pontuação                    

os  itens:  Transporte  pago  a  terceiros;  Transporte  próprio;  Transporte  gratuito  e  Vai  a  pé  ou                

bicicleta  por  outros  motivos  (não  há  ônibus  onde  mora/não  possui  condições  financeiras,  etc.              

Esta  variável  também  sofreu  algumas  alterações  em  relação  a  regra  anterior,  como  pode  ser               

verificado   na   tabela   a   seguir.   

 

Tabela   6    -   Situação   de   transporte   dos   discentes   com   IVS   emitido   em   2017,   2018   e   2019  

Transporte  Situação  Quantidade   de  
discentes  

 

2017  2018  2019   

continua  

Distância  

Acima   de   100   km  7  33  20   

De   51   km   a   100   km  105  152  125   

De   11   km   a   50   km  1055  1637  1325   

De   4   km   a   10   km  1048  1356  1058   

Até   4   km  -  *  *   

Até   3   km  349  -  -   
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Tabela   6    -   Situação   de   transporte   dos   discentes   com   IVS   emitido   em   2017,   2018   e   2019  

 Transporte  Situaç 
ão  

Quantidade   de  
discentes  

Meio   de  
transporte  

2017  2018  2019  

conclusão  

Transporte   coletivo   público   não   gratuito  1399  -  -   

Transporte   coletivo   privado   200  -  -   

Transporte   coletivo   público   gratuito  142  -  -   

Transporte   próprio  533  617  385   

Transporte   pago   a   terceiros  -  2325  1835   

Transporte   gratuito  -  *  *   

Vai  a  pé  ou  bicicleta  por  outros  motivos  (não  há           
ônibus  onde  mora/não  possui  condições      
financeiras,   etc)  

-  678  684   

*   Variáveis   não   computadas,   valor   igual   a   zero.   

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   obtidos   no   Sistema   PAEVS.   

 

A  maioria  dos  discentes,  nos  três  períodos  analisados,  que  comprovaram  a  variável,             

reside  a  uma  distância  entre  4  e  50  km  do  câmpus  onde  estudam  e  utilizam  meios  de                  

transportes  pagos,  sejam  privados  ou  públicos.  Observa-se  também  um  percentual           

significativo  de  discentes  que  informaram  que  vão  a  pé  ou  de  bicicleta.  Destes,  a  maioria                

possui  renda  per  capita  entre  ¼  e  1  salário-mínimo.  Somente  40%  responderam  a  pergunta               

sobre   a   distância   até   o   câmpus,   sendo   a   que   a   maioria   reside   entre   4   e   10   km   de   distância.   

Para  o  agravante  Participação  em  Programas  Sociais  a  nova  resolução  considera  a             

inscrição  da  família  em  programas  sociais  municipais,  estaduais  e  federal,  enquanto  a  antiga              

resolução  considerava  o  recebimento  do  auxílio.  Isto  ampliou  o  público  que  passou  a  pontuar               

nesta  variável,  já  que  muitas  famílias  inscritas  em  programas  sociais,  como  por  exemplo  o               

Bolsa  Família,  encontram-se  nas  condições  para  o  recebimento,  porém  não  recebem  em             
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função  das  cotas  –  quantidade  máxima  de  auxílios  –  estabelecidas  pelo  governo  para  cada               

município.  Outra  mudança  é  que  a  antiga  resolução  considera  a  pontuação  por  membro  da               

família   e   a   nova   passa   a   considerar   a   família   como   um   todo.  

De  acordo  com  os  dados  obtidos  no  Sistema  PAEVS,  dos  IVS  emitidos  em  2017,               

5,5%  das  famílias  participava  de  Programas  sociais  do  MDS  (Bolsa  Família,  BPC,  Projovem,              

PETI)  e  menos  de  1%  participavam  de  benefícios  eventuais  –  Lei  8742/93  ou  de  outros                

programas  sociais.  Não  participavam  de  programas  sociais  97%  dos  discentes.  Em  2018  e              

2019,  como  o  critério  passou  a  ser  inscrição  em  programas  sociais,  os  percentuais  de  discentes                

que   comprovaram   a   variável   aumentaram,   sendo   de   13,6%   em   2018   e   de   30,7%   em   2019.   

A  antiga  resolução  trazia  mais  duas  variáveis,  suprimidas  na  nova  resolução.  A             

primeira  variável  era  Ingresso  no  IFSC  pelo  sistema  de  cotas,  conforme  legislação  e  a  segunda                

se  referia  a  Situação  patrimonial,  que  não  eram  de  comprovação  obrigatória.  Assim  sendo,              

em  relação  a  forma  de  ingresso  do  discente  no  curso,  por  cotas  estabelecidas  na  Lei                

12.711/2012,  havia  em  2017:  7,9%  dos  discentes  aprovados  pela  cota  origem  escolar  pública              

com  renda  igual  ou  inferior  a  1  ½  salários-mínimos,  pretos,  pardos  e  indígenas;  21,2%               

aprovados  pela  cota  o rigem  escolar  pública  com  renda  igual  ou  inferior  a  1  ½ SM;  3,4%                  

aprovados  pela  cota  origem  escolar  pública  com  renda  igual  ou  superior  a  1  ½  SM  pretos,                 

pardos  e  indígenas;  6,1%  aprovados  pela  cota  origem  escolar  pública  com  renda  igual  ou               

superior  a  1  ½  SM,  52,4%  ingressaram  pela  ampla  concorrência  e  0,4%  ingressaram  no  curso                

antes   da   lei   de   cotas,   ou   seja,   antes   do   primeiro   semestre   de   2013.  

Vale  observar  aqui  que,  conforme  as  regras  de  ingresso  aplicadas  pelo  IFSC  em              

relação  a  Lei  de  cotas,  todos  os  discentes  no  período  analisado,  concorriam  primeiro  pela               

ampla  concorrência,  por  notas,  e  depois  pelas  reservas  de  vagas  nas  quais  haviam  se  inscrito.                

Desta  maneira,  mesmo  que  o  candidato  a  vaga  tenha  o  perfil  e  tenha  se  inscrito  para  concorrer                  

às  vagas  das  demais  reservas,  ele  pode  ter  sido  aprovado  pela  ampla  concorrência.  Esta               

variável  foi  excluída  a  partir  da  nova  resolução  por  se  entender  que  esses  critérios  que                

abrangem  o  ingresso  por  cotas,  já  estão  sendo  contemplados  em  outras  duas  variáveis,  como  a                

renda  per  capita  e  origem  escolar.  Também  para  não  prejudicar  quem  está  nas  mesmas               

condições  de  renda  e  origem  escolar  e  que  pelos  motivos  apontados  acima  foram  aprovados               

pela   ampla   concorrência.   
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Quanto  à  variável  situação  patrimonial,  de  comprovação  não-obrigatória,  observou-se          

a  seguinte  situação,  no  Sistema  PAEVS,  dos  discentes  com  IVS  emitido  em  2017:  a  maioria,                

31,6%  declararam  que  não  possuíam  patrimônio;  19,9%  comprovaram  um  patrimônio  no            

valor  entre  1  real  e  25  mil  reais;  9,3%  no  valor  entre  25  mil  e  um  reais  e  50  mil  reais;  14,47%                       

no  valor  entre  50  mil  e  1  reais  a  100  mil  reais;  17%  no  valor  entre  100  mil  e  um  reais  a  200                        

mil   reais;   7,2%   com   valor   de   patrimônio   acima   de   200   mil   reais.   

Por  fim,  o  Parecer  social,  que  na  resolução  antiga  tinha  sua  pontuação  somada  a  das                

demais   variáveis   que   compunham   o   IVS,   na   atual   resolução,   passa   a   ser   substitutivo   ao   IVS,  

 
Art.   8º   O   parecer   social   será   considerado   como   substitutivo   ao   IVS.  
§  1º  Para  fins  de  equivalência  ao  IVS,  será  atribuída  pontuação  cujo  valor  é  igual  ao                 
maior   valor   de   IVS.  
§  2º  O  parecer  social  será  aplicado  quando  o  número  de  integrantes  da  família  for                
superior  a  dez  (10)  membros  e/ou  a  partir  de  situações  observadas  durante  a  análise               
de   agravantes   sociais.  
§  3º  O  parecer  social  é  um  documento  sigiloso,  emitido  pelo  assistente  social              
respaldado  por  análise  social,  que  considera  vários  aspectos  da  vida  do  estudante  e              
de  sua  família,  tais  como,  condições  sociais  de  renda,  de  pertença  social,  contexto              
comunitário,  acesso  a  serviços,  presença  de  violências  e  drogadição,  redes  de  apoio,             
exposição  à  situações  de  risco,  ou  seja,  dados  objetivos  e  subjetivos  que  englobam  a               
composição   familiar,   os   fatores   de   proteção   e   os   agravantes   sociais.   (IFSC,   2017b)  

 

Em  2017  foram  emitidos  595  pareceres  sociais  em  22  câmpus,  que  compunham  o  cálculo  do                

IVS.  O  maior  percentual  foi  emitido  nos  câmpus  Criciúma  com  28%,  Florianópolis  Centro              

com  12,4%,  Lages  com  11%,  Garopaba  com  8,4%  e  Jaraguá  do  Sul  Centro  com  6,7%.  No                 

período  de  2018  e  2019,  conforme  mencionado  anteriormente,  o  parecer  passou  a  ter  caráter               

substitutivo  ao  IVS.  Assim  sendo,  em  2018  foram  emitidos  71  pareceres  em  dezessete              

câmpus,  sendo  a  maioria  em  Lages  com  21,1%,  Araranguá,  Criciúma,  Florianópolis  Centro  e              

Itajaí  com  8,4%  cada.  Em  2019,  foram  emitidos  55  pareceres  em  quinze  câmpus,  sendo  a                

maioria   em   São   José   com   27,2%,   Criciúma   com   12,7%   e   Itajaí   com   10,9%.  

Quanto  a  validade  do  IVS,  até  março  de  2017  era  de  um  ano,  após  esta  data,  passou                  

para  dois  anos.  Findado  o  prazo  de  validade  o  discente  deve  fazer  a  reavaliação  da  sua                 

situação  iniciando  novo  processo  para  obtenção  do  Índice.  O  IVS  é  utilizado  como  critério               

único  ou  associado  em  diversos  programas  ou  editais  do  IFSC.  No  caso  do  PAEVS,  é                

utilizado  como  critério  único  para  a  concessão  do  auxílio  Permanência  aos  discentes             
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matriculados  em  cursos  presenciais  do  IFSC.  O  Programa  de  Atendimento  ao  Estudante  em              

Vulnerabilidade   social   (PAEVS)   será   abordado   no   item   a   seguir.  

Cabe  por  último  salientar  que  em  todo  percurso  feito  até  aqui,  não  poderia  deixar  de                

ser  mencionada  a  dimensão  simbólica  da  vulnerabilidade,  muito  esquecida  nas  investigações            

conforme  coloca  Bertho  (2019).  Incomensurável.  Escapa  a  qualquer  instrumento  quantitativo.           

“Vale  decir:  el  derecho  a  no  ser  avergonzado,  injuriado  o  lastimado”  (BERTHO,  2019,  p.143).               

Este  autor  define  a  vulnerabilidade  simbólica  “como  el  riesgo,  para  ciertas  categorías  de              

población,  de  ser  marginadas,  vejadas,  injuriadas  o  hasta  físicamente  violentadas  en  razón  de              

ser  portadoras  de  alguna  característica  que,  desde  el  patrón  moral  o  antropológico  dominante,              

es  considerada  como  infrahumana”.(BERTHO,  2019,  p.155).  Esse  modo  de  desqualificar  as            

pessoas,  especialmente  na  sua  singularidade  e  individualidade  culmina  com  a  negação  de             

direitos.  Quando  não  se  admite  o  direito  de  ser  diferente  em  relação  a  cor  da  pele,  à                  

preferência  sexual,  à  origem  étnica  ou  racial,  à  questão  de  gênero,  entre  outras)  abre-se               

também   um   caminho   para   a   vulnerabilidade   social.   

Renda,  educação,  composição  familiar,  ocupação,  trabalho  e  renda,  moradia,  saúde,           

transporte  e  participação  em  programas  sociais,  variáveis  que  compõem  o  IVS,  além  de              

revelar   as   desigualdades   sociais,   também   revelam    a   necessidade   da   justiça   social.  

 

3.3  PROGRAMA  DE  ATENDIMENTO  AO  ESTUDANTE  EM  VULNERABILIDADE         

SOCIAL   (PAEVS)  

 

O  PAEVS  integra  a  Assistência  Estudantil  do  IFSC,  no  que  se  refere  ao  atendimento  a                

estudantes  em  vulnerabilidade  social  previsto  na  Resolução  CEPE  Nº  01,  de  30  de  novembro               

de  2010.  Conforme  Relatório  de  Avaliação  do  PAEVS  (2016),  o  programa  foi  implantado  em               

2010  e  nesse  período  até  2014  as  ações  eram  centralizadas.  Os  auxílios  financeiros  eram               

pagos  aos  discentes  com  valores  únicos,  atrelados  a  faixas  de  renda,  divididos  em  dois  tipos:                

Auxílio  Básico  Universal  e  Auxílio  Complementar  por  faixa  de  renda.  No  entanto,  por              

insuficiência  de  recursos,  o  Auxílio  Básico  Universal  não  chegou  a  ser  aplicado.  As  chamadas               
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de  concessão  do  Auxílio  Complementar  eram  semestrais.  O  recurso  proveniente  da  Ação             

Assistência  ao  Educando  da  Educação  Profissional  –  2994,  e  utilizado  exclusivamente  para  o              

PAEVS.   (IFSC,   2016)  

Em  18  de  dezembro  de  2014,  foi  aprovada  pelo  CONSUP  a  Resolução  Nº  47,  que                

regulamenta  o  PAEVS  do  IFSC.  Abrangia  o  Auxílio  PAEVS,  o  Auxílio  Compulsório  para              

alunos  de  cursos  PROEJA  e  Mulheres  SIM  e  o  Auxílio  Emergencial.  A  vigência  desta               

resolução   foi   de   2014   até   o   final   de   2017.   

Os  valores  dos  auxílios  são  estabelecidos  anualmente  em  edital.  Até  o  final  de  2016,               

os  valores  eram  distribuídos  de  acordo  com  a  quantidade  de  bolsas  disponibilizadas  em  edital.               

Até  o  mês  de  julho  de  2016,  os  valores  integrais  do  Auxílio  PAEVS  eram  distribuídos  em  5                  

faixas,  conforme  segue:  R$  500,00;  R$  400,00;  R$  300,00;  R$  200,00  e  R$  100,00.  A  partir                 

de  Julho,  com  perspectiva  de  contingenciamento  de  parte  do  recurso  da  ação  2994,  a  gestão                

definiu  pela  redução  dos  valores  do  auxílio,  dessa  forma,  os  valores  passaram  a  ser  os                

seguintes,  respectivamente:  R$  350,00;  R$  280,00;  R$  180,00;  R$  120,00;  R$  80,00.  Esses              

valores  foram  aplicados  até  o  final  de  2017.  (IFSC,  2016).  O  valor  do  Auxílio  Compulsório                

era   igual   ao   menor   valor   pago   no   Auxílio   PAEVS.  

Como   coloca   Pinheiro   (2016,   p.11)  

A  assistência  ao  estudante  é  materializada  pela  “concessão”  de          
auxílios  que  são  disputados  ponto  a  ponto  por  meio  de  um  processo             
seletivo,  que  põe  a  prova  o  grau  de  pobreza,  privação  e            
vulnerabilidades  que  os  estudantes  estão  expostos,  sendo  tais         
elementos  identificados  e  mensurados  de  acordo  com  características         
que   “desconstrói   a   construção   histórica”   do   “direito   a   ter   direitos ”.  

 

 

Como  apontado  no  relatório  de  avaliação  do  Programa,  em  2016,  a  distribuição  dos              

valores  por  chamadas  culminava  em  pagamentos  com  valores  diferentes  para  discentes  com  o              

mesmo  IVS,  contemplados  com  o  auxílio  PAEVS.  Dessa  forma,  para  minimizar  essa             

desigualdade  nos  valores  dos  auxílios  para  discentes  com  o  mesmo  IVS,  a  partir  do  Edital  de                 

2017,   o   valor   do   auxílio   passou   a   ser   atrelado   a   faixas   de   IVS,   conforme   figura   a   seguir:  
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Figura   5    -   Valores   do   auxílio   PAEVS   em   2017,   por   faixa   de   IVS  

 
  Fonte:   Sistema   PAEVS.   

 

De  acordo  com  os  dados  obtidos  no  Sistema  PAEVS  em  06/04/2020,  para  o  Auxílio               

PAEVS  no  ano  de  2017,  foi  previsto  um  valor  de  R$  6.300.000,00  para  renovação  de  auxílios                 

e  novas  concessões. Foram  finalizados  os  pagamentos  de  26.991  auxílios  de  4.327  discentes,              

totalizando  o  valor  de  R$  6.675.430,00.  Consta  ainda  como  enviado  ao  financeiro  para              

pagamento,  o  valor  de  R$  338.590,00  referentes  a  1.482  auxílios  de  1.248  discentes,              

pendentes  de  finalização  no  Sistema  PAEVS.  Para  as  novas  concessões  foram  realizadas  oito              

chamadas  durante  o  ano,  sendo  duas  suplementares.  Todos  os  discentes  inscritos  nas             

chamadas   foram   sendo   atendidos   ao   longo   do   ano,   zerando   a   lista   de   espera.   

Além  do  Auxílio  PAEVS,  os  discentes  matriculados  em  cursos  da  modalidade            

PROEJA  ou  FIC  Mulheres  Sim,  podiam  solicitar  o  recebimento  do  auxílio  compulsório,  cujo              

valor  era  de  R$  100,00  mensais.  O  auxílio  compulsório  seguia  os  mesmos  critérios  para               

permanência  que  o  Auxílio  PAEVS.  Os  dois  auxílios  eram  cumulativos.  (IFSC,  2014).  De              

acordo  com  os  dados  obtidos  no  Sistema  PAEVS,  em  06/04/2020,  consta  uma  previsão  de  R$                

700.000,00  para  o  ano  de  2017.  Foram  finalizados  os  pagamentos  de  3.962  auxílios  de  740                

discentes,  totalizando  o  valor  de  551.700,00.  Estão  pendentes  de  finalização  no  sistema  213              

auxílios,   de   169   discentes,   totalizando   o   valor   de   R$   33.700,00.   

Outro  auxílio  previsto  nesta  resolução  era  o  Auxílio  Emergencial  (IFSC,  2014).  Não             

há  no  Sistema  PAEVS  registro  dos  valores  e  da  quantidade  de  auxílios  emergenciais              

concedidos  pelos  câmpus  aos  discentes,  pois  esse  auxílio  passou  a  ser  registrado  no  sistema               

somente   a   partir   do   ano   seguinte.   

Em  dezembro  de  2017,  como  resultado  do  processo  de  avaliação  realizado  em  2016  e               

com  participação  de  discentes  e  servidores,  após  discussão  no  âmbito  do  CGAE,  CEPE  e               
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CONSUP,  foi  aprovada  nova  resolução  do  PAEVS.  A  Resolução  Nº  41/2017  trouxe  diversas              

mudanças  em  relação  a  constituição  do  PAEVS.  A  primeira  mudança  é  em  relação  ao  nome                

do  Auxílio  PAEVS  que  passou  a  ser  chamado  de  Auxílio  Permanência.  Outra  mudança  foi  a                

inclusão  de  mais  auxílios  como  o  Auxílio  Ingressante  Cotista  Renda  Inferior  a  1,5  Salários               

Mínimos  –  ACRI  e  mais  dois  auxílios  compulsórios  chamados  de  Compulsório  CadÚnico  e              

Compulsório  Públicos  Estratégicos.  Dessa  forma,  o  Programa  PAEVS  passou  a  ser            

constituído  pelos  seguintes  auxílios:  Auxílio  Permanência,  Auxílio  Compulsório  PROEJA,          

Auxílio  Compulsório  CadÚnico,  Auxílio  Compulsório  Públicos  Estratégicos,  Auxílio         

Ingressante  Cotista  Renda  Inferior  a  1,5  Salários  Mínimos  –  ACRI  e  o  Auxílio  Emergencial.               

(IFSC,   2017a)  

As  ações  continuaram  centralizadas  e  os  recursos  gerenciados  pela  atual  Diretoria  de             

Assuntos   Estudantis   (DAE).   De   acordo   com   (BONASSA,   AUGUSTINI,   2013,   p.   7),   
Os  recursos  destinados  à  Política  de  Assistência  ao  Estudante  do  IF-SC  são  oriundos              
da  Ação  nº  2994  -  Assistência  ao  Educando  da  Educação  Profissional,  e  tem  por               
finalidade  suprir  as  necessidades  consideradas  básicas  do  estudante,  proporcionando          
as  condições  para  sua  permanência  e  melhorar  o  desempenho  na  escola.  De  acordo              
com  a  regulamentação,  os  recursos  desta  Ação  poderão  ser  utilizados  para  o             
fornecimento  de  alimentação  escolar,  atendimento  médico-odontológico,  alojamento        
e  transporte,  dentre  outras  iniciativas  de  assistência  social  ao  estudante,  cuja            
concessão  seja  pertinente  sob  o  aspecto  legal  e  contribua  para  seu  bom  desempenho              
na   escola.  

 

Atualmente  os  recursos  provenientes  da  ação  2994  são  aplicados  80%  para  o  PAEVS  e               

20%  são  destinados  para  outras  ações,  tais  como:  Alimentação,  moradia,  eventos,  pesquisa,             

extensão,   dentre   outras.  

O  Auxílio  Permanência,  destina-se  ao  discente  com  dificuldades  de  permanecer  e            

concluir  com  êxito  o  percurso  escolar  em  cursos  presenciais,  cuja  renda  bruta  per  capita  é  de                 

até  2  salários  mínimos.  A  resolução  estabelece  o  atendimento  aos  discentes  dos  cursos  FIC,               

técnicos,  Proeja,  de  graduação  e  pós-graduação,  sendo  os  últimos  atendidos  somente  quando             

não   houver   lista   de   espera   de   discentes   dos   demais   tipos   de   curso.   (Resolução   Nº   41/2017)  

A  resolução  estabelece  condições  de  acesso  e  de  continuidade  no  auxílio.  São             

condições  de  acesso  estar  regularmente  matriculado  e  ter  IVS  válido.  As  condições  de              

continuidade   no   auxílio   são:  
I  -  Matrícula  regular;  II  -  Frequência  regular  de  75%  do  período  letivo  do  curso;  III  -                  
Comprometimento  com  os  estudos  a  ser  avaliado  através  do  envolvimento  do            
estudante  com  o  ambiente  acadêmico,  por  meio  de  sua  assiduidade,  empenho  e             
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iniciativa  para  a  aprendizagem,  não  sendo  considerada  somente  a  aprovação.  Esta            
avaliação  é  realizada  pela  equipe  da  Coordenadoria  Pedagógica  do  câmpus,  com            
base  nos  atendimentos  multidisciplinares  ofertados  ao  estudante,  na  escuta          
qualificada  dos  docentes  e  participação  nos  Conselho  de  Classe.  IV  -  Renovação  do              
auxílio   financeiro;   V   -   Índice   de   Vulnerabilidade   Social   (IVS)   válido.    (IFSC,   2017a)  
 

A  resolução  abre  a  possibilidade  de  manutenção  do  auxílio  para  discentes  que  não  atingem  a                

frequência  de  75%  após  avaliação  da  equipe  pedagógica  e  coordenação  de  curso,  mediante              

emissão  de  parecer.  Prevê  ainda  a  possibilidade  de  atividades  de  acompanhamento  “por  meio              

de  entrevistas,  visitas  domiciliares  e  institucionais,  atendimento  individualizado,  coletivo  e           

familiar”.  Estabelece  a  possibilidade  de  suspensão  do  auxílio  em  caso  de  descumprimento  das              

condicionalidades  e  o  cancelamento  se  persistir  a  suspensão  até  o  final  do  período  letivo.  Em                

caso  de  cancelamento  o  discente  deve  requerer  novamente  a  sua  participação  nas  chamadas  de               

concessão  para  concorrer  a  novo  auxílio.  Se  o  motivo  do  cancelamento  for  a  expiração  da                

validade  do  IVS,  o  discente  deve  passar  por  reavaliação  de  sua  situação  para  que  seja  emitido                 

novo  IVS  e  posterior  participação  nas  chamadas.  A  renovação  do  auxílio  deve  ser  solicitada               

pelo   discente   a   cada   rematrícula   mediante   entrega   de   termo   de   compromisso.   (IFSC,   2017a)  

O  auxílio  financeiro  é  concedido  mediante  disponibilidade  orçamentária,  por  um           

período  de  até  11  meses.  Cada  discente  recebe  o  valor  de  acordo  com  a  sua  faixa  de  IVS  e  o                     

número  de  dias  letivos  da  semana  previstos  no  Projeto  Pedagógico  do  seu  curso.  A  partir  de                 

2018,  os  valores  do  auxílio  sofreram  reajuste,  passando  para  os  seguintes  valores,  de  acordo               

com   a   faixa   de   IVS:  

 

Figura   6    -   Valores   atribuídos   ao   Auxílio   Permanência,   em   2018   e   2019,   por   faixa   de   IVS  

 
Fonte:Sistema   PAEVS.   

 

Segundo  dados  obtidos  no  Sistema  PAEVS  em  06/04/2020,  foi  previsto  para  o  Auxílio              

Permanência,  em  2018,  o  valor  de  R$  8.500.000,00  para  renovações  e  novas  concessões.              
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Foram  finalizados  no  sistema  23.881  auxílios  atendendo  a  5.284  discentes,  totalizando  o  valor              

de  R$  8.157.906,00.  Constam  ainda  pendentes  de  finalização  no  sistema,  três  auxílios  no              

valor  total  de  R$  940,00.  Foram  realizadas  dez  chamadas  ao  longo  do  ano,  sendo  a  última                 

suplementar  para  atender  a  lista  de  espera  de  2.316  discentes,  com  o  pagamento  de  duas                

parcelas  do  auxílio.  No  entanto,  estes  discentes  não  tiveram  direito  a  renovação  do  auxílio  em                

2019.  Dessa  forma,  retornaram  para  a  lista  de  espera  e  tiveram  que  participar  novamente  das                

chamadas   de   concessão.   

Em  2019,  foi  previsto  para  o  Auxílio  Permanência  o  valor  de  R$  8.300.000,00  para               

renovações  e  novas  concessões.  Consta  a  finalização  de  R$  7.555.006,00  referentes  a  19.939              

auxílios  concedidos  a  4.582  discentes.  Permanecem  pendentes  de  finalização  no  sistema  901             

auxílios  de  686  discentes,  totalizando  o  valor  total  de  R$  322.054,00.  Foram  realizadas  nove               

chamadas  de  concessão  de  novos  auxílios,  sendo  a  última  para  atender  1.964  discentes  que               

estavam  na  lista  de  espera.  Estes  discentes  receberam  duas  parcelas  do  auxílio  no  final  do  ano                 

e  não  tiveram  direito  a  renovação  em  2020,  tendo  que  retornar  para  a  lista  de  espera  e                  

participar   das   novas   chamadas   de   concessão.   

De  acordo  com  a  Resolução  Nº  41/2017,  o  Auxílio  Permanência  é  cumulativo  com              

outros  auxílios  do  PAEVS,  como  o  Auxílio  Compulsório  e  Emergencial.  Porém  não  pode  ser               

acumulado   com   o   Auxílio   Ingressante   Cotista.   (IFSC,   2017a)  

O  Auxílio  Compulsório,  destina-se  a  discentes  matriculados  em  cursos  Proeja  -            

Compulsório  Proeja,  ou  inscritos  no  cadastro  único  de  programas  sociais  (CadÚnico)  -             

Compulsório  CadÚnico  ou  matriculados  em  cursos  voltados  para  públicos  estratégicos  -            

Compulsório  Públicos  Estratégicos.  A  condição  de  curso  voltada  a  públicos  estratégicos  é             

avaliado  pela  DAE.  Para  permanecer  como  o  Auxílio  Compulsório,  o  discente  também  deverá              

cumprir  com  os  mesmos  critérios  do  Auxílio  Permanência,  exceto  a  condição  de  IVS  válido,               

que  não  é  utilizado  nesse  auxílio.  No  entanto,  foi  inserido  outro  critério  de  permanência               

relacionado  ao  compulsório  CadÚnico,  que  é  ter  um  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais              

válido.   (IFSC,   2017a)  

De  acordo  com  os  dados  obtidos  no  Sistema  PAEVS  em  06/04/2020,  constam  como              

finalizados  no  sistema,  em  2018,  R$  1.383.560,00,  referentes  a  8.863  Auxílios  Compulsórios             

concedidos  a  1.828  discentes.  Permanecem  pendentes  de  finalização  no  sistema  cinco  auxílios             
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no  valor  total  de  R$  720,00.  Em  2019,  o  valor  previsto  foi  de  R$  1.250.000,00,  foi  finalizado                  

no  sistema  R$  2.500.080,00,  de  16.540  auxílios  concedidos  a  3.020  discentes.  Nesse  período              

permanecem  pendentes  de  finalização  no  sistema  R$  38.760,00  de  236  auxílios  concedidos  a              

174   discentes.   Os   totais   apresentados   referem-se   a   renovações   e   novas   concessões.  

De  acordo  com  a  Resolução  Nº  41/2017,  o  Auxílio  Compulsório  é  cumulativo  com              

outros  auxílios  do  PAEVS,  como  o  Auxílio  Permanência  e  com  o  Auxílio  Emergencial.              

Porém  não  pode  ser  acumulado  entre  si  e  nem  com  o  Auxílio  Ingressante  Cotista  Renda                

Inferior   a   1,5   Salários   Mínimos   –   ACRI.   (IFSC,   2017a)  

Quanto   ao   ACRI,   a   Resolução   Nº   41/2017   prevê   que:  
Art.  29.  Este  auxílio  destina-se  ao  estudante  ingressante  por  cotas,  em  cursos             
presenciais,  com  renda  familiar  bruta  per  capita  inferior  a  1,5  salários-mínimos,  após             
deferimento   pela   comissão   de   análise   de   renda.  
§  1º  Este  auxílio  tem  caráter  provisório  e  será  concedido  por  até  três  meses  conforme                
valor,   datas   e   regras   estabelecidas   em   edital   específico.  
§  2º  Este  auxílio  não  é  acumulativo  com  os  outros  auxílios  previstos  nesta  resolução,               
exceto   auxílio   emergencial.   (IFSC,   2017a)  
 

 

De  acordo  com  os  dados  obtidos  no  Sistema  PAEVS  em  06/04/2020  sobre  o  ACRI,               

para  2018  não  foi  inserida  previsão  orçamentária  no  sistema.  Consta  como  finalizado  o  valor               

de  R$  466.200,00,  referentes  ao  pagamento  de  2.369  auxílios  concedidos  a  1.356  discentes.              

Estão  pendentes  de  finalização  R$  240,00,  referentes  a  dois  auxílios.  Em  2019  o  valor               

previsto  no  sistema  foi  de  R$  298.477,00  e  o  valor  finalizado  foi  de  R$  436.080,00,  referente                 

a  2.480  auxílios  concedidos  a  1.260  discentes.  Constam  ainda  pendentes  de  finalização  R$              

1.920,00   de   11   auxílios   concedidos   a   09   discentes.   

Assim,  é  possível  ilustrar  com Sposati  apud  Pinheiro  (2016)  o  conceito  de  “inclusão              

excludente”  

 
onde  há  o  reconhecimento  do  indivíduo  como  sujeito  de  direito,  no            
momento  em  que  ele  é  incluído  em  serviços  públicos  e  programas            
assistenciais,  mas  o  exclui  quando  gera  um  não-reconhecimento  de  si           
enquanto  cidadão,  pois  passa  a  ser  identificado  e  reconhecido  pelo  seu            
grau  de  necessidade  dos  serviços  e  programas,  a  partir  da  pontuação            
que  adquiriu  na  somatória  dos  quesitos  relativos  às  vulnerabilidades  e           
privações.   (PINHEIRO,   2016,   p.11)  
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No  próximo  capítulo  será  apresentado  o  produto  educacional abordando  a  voz  dos             

discentes  e  dos  servidores  envolvidos  no  planejamento  e  operacionalização  do  PAEVS  e  IVS,              

e  os  achados  desta  pesquisa  como  possível  instrumento  para  qualificar  o  processo  de              

planejamento  e  operacionalização  dessas  políticas  no  IFSC  e  também  divulgá-las  junto  aos             

discentes,   bem   como   o   Site   elaborado   a   partir   dos   achados   da   pesquisa.  

 

 

 

 

4.  PRODUTO  EDUCACIONAL:  DIALOGANDO  COM  OS  DADOS  DO  IFSC  E           

OUVINDO  A  VOZ  DE  DISCENTES  E  PROFISSIONAIS  ENVOLVIDOS  COM  O           

PAEVS   E   O   IVS  

 
O  desenvolvimento  e  aplicação  do  produto  educacional  é  uma  exigência  da            

Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  da  CAPES,  por  se  tratar  de               

um  mestrado  profissional.  O  produto  educacional  deve  ser  desenvolvido  de  acordo  com  as              

categoria  elencadas  nas  ORIENTAÇÕES  PARA  APCN  -  2016,  dirigido  a  determinados            

públicos,  envolvendo  processos  de  formação  e  utilizado  em  condições  de  sala  de  aula  ou  em                

ambientes   formais   ou   não-formais   de   ensino.   (CAPES,   2016)   

Neste  capítulo  será  apresentado  o  produto  educacional  elaborado  a  partir  dos  achados             

desta  pesquisa,  especialmente  apresentando  a  análise  dos  dados  considerando  a  voz  dos             

discentes  que  estavam  com  auxílio  financeiro  do  Programa  PAEVS  ativo  no  segundo  semestre              

de  2019  e  profissionais  do  IFSC  envolvidos  com  a  gestão  e  execução  do  Programa  PAEVS  e                 

com  o  IVS,  no  mesmo  período.  Quanto  aos  dados  obtidos  por  meio  do  Sistema  PAEVS,                

referentes  ao  perfil  de  10.004  discentes  com  IVS  e  os  dados  orçamentários  e  auxílios               

financeiros  PAEVS,  foram  apresentados  no  capítulo  3.  Os  resultados  aqui  apresentados            

compreendem   todos   os   câmpus   e   reitoria   do   IFSC.  

Para  elaboração  e  aplicação  dos  questionários  aos  discentes  e  servidores,  foi  utilizado             

o  software  livre  chamado  LimeSurvey. Foi  aplicado  pré-teste  para  alguns  discentes  e             

Servidores,  antes  do  envio  definitivo  do  questionário,  que  teve  início  em  28  de  outubro  e                

término   em   30   de   novembro   de   2019.  
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O  questionário  (APÊNDICE  A)  foi  enviado  para  2.250  discentes  matriculados  em            

todos  os  câmpus  do  IFSC,  que  possuíam  e-mail  válido  cadastrado  no  sistema  acadêmico.              

Destes,  ainda  retornaram  com  erro  em  torno  de  150  e-mails.  Concluíram  o  preenchimento  do               

questionário  513  discentes,  correspondendo  a  22,8%  do  universo.  A  lista  dos  discentes  foi              

gerada  a  partir  do  Sistema  PAEVS  em  22/10/2019.  Para  além  do  e-mail  válido,  também  foram                

utilizados  como  filtros  de  seleção  as  seguintes  condições:  estar  com  status  do  benefício  igual  a                

“Ativo”  em  algum  dos  auxílios  do  PAEVS,  ter  18  anos  ou  mais,  completados  até  o  final  de                  

outubro   de   2019.   Também   foram   retirados   todos   os   nomes   duplicados.   

O  questionário  (APÊNDICE  B)  foi  enviado  para  125  servidores  de  todos  os  câmpus  e               

reitoria,  que  atuavam  com  o  Programa  PAEVS  e  com  o  Índice  de  Vulnerabilidade  Social  –                

IVS  em  outubro  de  2019.  Concluíram  o  preenchimento  do  questionário  54  servidores,             

correspondendo  a  43,2%  do  universo.  O  questionário  continha  algumas  questões  específicas            

sobre   o   IVS,   atribuídas   somente   aos   servidores   no   cargo   de   Assistente   Social.   

A  partir  dos  resultados  obtidos  por  meio  da  pesquisa,  foi  elaborado  um  site  intitulado:               

AVALIAÇÃO  DA  ASSISTÊNCIA  ESTUDANTIL:  IVS  e  PAEVS  IFSC. Nele  são  divulgados            

alguns  dos  achados  da  pesquisa  buscando  responder  aos  objetivos  específicos  aqui  elencados.             

O  site  foi  submetido  a  avaliação  de  84  discentes  e  25  servidores.  Para  tanto  foi  elaborado  um                  

terceiro   questionário    (APÊNDICE   C).  

A  aplicação  do  questionário  de  avaliação  do  site (APÊNDICE  C)  foi  realizada  entre  os               

dias  25  e  28  de  maio  e  continha  sete  questões,  sendo  cinco  delas  apresentadas  no  formato  de                  

escala  Likert  de  5  pontos,  considerando  1  como  “discordo  totalmente”  e  5  como  “concordo               

totalmente”.  Os  temas  destas  questões  estavam  relacionados  à  primeira  impressão,  aparência            

geral  do  site;  facilidade  de  navegação;  o  uso  de  gráficos/sons/vídeos;  conteúdo/informação  e             

disponibilidade   de   contatos.   

O  questionário  foi  Adaptado  com  base  em McLachlan,  K.  WWW  CyberGuide             

Ratings  for  Content  Evaluation.  [on-line]  Available:  (20/09/99) . Para  a  compilação  dos            

resultados   do   questionário   aplicado,   foram   utilizadas   as   seguintes   chaves   de   verificação:  

Efetuando  a  soma  dos  pontos  atribuídos  nos  diversos  parâmetros,  obtém-se  a            
pontuação  total.  Compare  a  seguir  os  resultados  da  sua  avaliação  com  a  chave  e               
verifique   em   que   nível   se   enquadra:  
100-91  pontos -  O  site  está  tão  bem  desenhado  e  vai  de  tal  maneira  ao  encontro  das                  
metas  educacionais  que  só  terei  de  fornecer  algumas  indicações  aos  alunos  e             
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deixá-los   explorar   livremente   o   site.  
90-76  pontos  -  O  site  contém  bom  material  mas  um  mapa/guião  do  site  com               
orientações   específicas   ajudará   os   alunos   a   atingir   os   objectivos   previstos.  
75-61  pontos  -  O  site  contém  informação  com  pontos  de  interesse,  mas  os  alunos               
necessitarão  de  um  guia  mais  estruturado  para  poderem  atingir  os  objectivos            
previstos.  É  aconselhável  uma  lista  de  favoritos  para  páginas  e/ou  hiperligações            
específicas   de   forma   a   permitir   uma   reapreciação   do   progresso   dos   alunos.  
60-  46  pontos  -  Embora  a  informação  contida  no  site  seja  útil,  a  sua  exploração  será                 
mais  eficiente  em  sala  de  aula,  onde  poderei  orientar  a  sua  exploração  e  manter  os                
alunos   ocupados   na   realização   de   tarefas.  
45-31  pontos  -  Este  site  contém  alguma  informação  que  o  torna  uma  alternativa              
possível  quando  outros  recursos  não  estão  disponíveis.  Aconselha-se  a  supervisão           
orientada   do   aluno.   ( McLachlan,   K.   1999)  

 

Assim  sendo,  inicia-se  o  próximo  item  apresentando  os  resultados  obtidos  por  meio  do              

questionário  aplicado  aos  discentes.  Na  sequência  ouve-se  a  voz  dos  servidores  e  por  fim  será                

apresentado   brevemente   o   site   desenvolvido   a   partir   dos   principais   achados   da   pesquisa.  

 

 

 

  4.1   VOZ   DOS   DISCENTES  

 
 Ao  dar  voz  aos  discentes  nesta  pesquisa,  abre-se  a  possibilidade  da  escuta,  bem               

como  a  possibilidade  de  buscar  desenvolver  a  competência  em  informação  e  compreensão  da              

assistência  estudantil  por  aqueles  que  buscam  estes  auxílios.  Coloca-se  também  a            

possibilidade  que  destas  vozes  seja  possível  avaliar  as  ações  desenvolvidas,  propostas  de             

atuação,  denúncias,  críticas  e  outros  elementos  que  possam  favorecer  a  qualificação  do             

programa.   

A  consulta  aos  alunos  para  partilhar  seus  pontos  de  vista  sobre  um  tema  que  fala  de                 

perto  sobre  suas  necessidades,  trouxe  muitos  elementos  para  o  entendimento  da  situação  de              

vulnerabilidade  e  de  direito,  mas  isto  precisa  ser  ainda  mais  explorado  nas  pesquisas  de  forma                

a  destacar  o  papel  fundamental  que  estes  sujeitos  podem  e  devem  desempenhar  para  a               

melhoria  das  ações  que  lhes  envolve  e  para  ampliar  a  possibilidade  de  reflexão  e  participação                

nos  temas  e  nas  decisões  que  lhes  tocam  de  perto.  Nas  sugestões  dadas,  eles  apresentam                

ideias,  fomentam  o  diálogo,  deixam  à  mostra  situações  e  aspectos  de  vida  precarizada,              
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revelando,  às  vezes,  uma  compreensão  crítica  da  situação  de  vida  e  outras  vezes  uma               

percepção   ingênua    da   assistência   estudantil,   como   um   favor   e   não   como   um   direito.  

Quem  são  os  sujeitos  desta  pesquisa?  Olhando  a  lista  dos  discentes  obtida  através  dos               

relatórios  do  Sistema  PAEVS  em  01/02/2020,  no  Status  IVS:  “válido”  e  “inválido”,             

considerando  o  filtro  “ano  cadastro  =  2017,  2018  e  2019”,  constaram,  após  saneamento  dos               

relatórios,  10.004  discentes  com  IVS  emitido  e  4.473  discentes  com  auxílio  ativo.  Entretanto,              

nem  todos  os  discentes  com  IVS  recebem  auxílio  e  nem  todos  os  discentes  que  recebem                

auxílio  possuem  IVS,  já  que  este  não  é  necessário  para  recebimentos  de  alguns  auxílios  do                

PAEVS.  Portanto,  optou-se  por  enviar  o  questionário,  após  saneado  o  relatório,  para  2.250              

discentes  matriculados  em  todos  os  câmpus  do  IFSC,  que  possuíam  e-mail  válido  cadastrado              

no  sistema  acadêmico  e  que  apresentassem  status  do  benefício  igual  a  “Ativo”  em  algum  dos                

auxílios  do  PAEVS,  tivessem  18  anos  ou  mais,  completados  até  o  final  de  outubro  de  2019.                 

Concluíram  o  preenchimento  do  questionário  513  discentes,  correspondendo  a  22,8%  deste            

universo.  Olhando  para  todos  os  discentes  atendidos  com  algum  tipo  de  auxílio  em  2019,  não                

somente  para  os  respondentes,  eles  representam  10,20%  dos  alunos  matriculados  no  ano  em              

todos   os   câmpus   do   IFSC.   

Os  513  discentes  respondentes  da  pesquisa,  têm  entre  18  e  64  anos  idade,  sendo  a                

maioria,  55%,  da  faixa  etária  entre  18  e  25  anos  e  28%  entre  26  e  35  anos.  Estão  matriculados                    

em  21  câmpus  do  IFSC,  sendo  a  maioria,  49,31%,  em  cursos  técnicos  (Subsequentes,              

Concomitantes  e  Integrados)  e  47,95%  em  cursos  de  graduação  (Superior  de  tecnologia,             

Licenciatura  e  Bacharelado).  Os  demais  são  de  cursos  FIC,  Proeja  e  de  pós-graduação.  A               

maioria  dos  discentes  ingressou  no  IFSC  antes  de  2018  (24,56%)  e  em  2019-1  (23,97%).  Os                

demais  ingressaram  em  2018-1  (19,29%),  2018-2  (13,06%)  e  2019-2  (19,10%).  Os  câmpus             

com  maior  número  de  participantes  são  Florianópolis  Centro,  Lages,  São  José  e  Florianópolis              

Continente,   como   podemos   observar   na   figura   a   seguir.   
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Figura   7    -   Câmpus   onde   estão   matriculados   os   discentes   que   responderam   a   pesquisa  

 

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   

 
 

 

Ao  trazer  a  voz  dos  discentes,  cabe  concordar  de  com  Prestes  (2012)  que  afirma  o                

seguinte:   
[...]  talvez  seja  preciso,  como  já  entendia  Bourdieu  (1998)  há  quase  vinte             
anos,  que  os  atuais  teóricos  e  seus  avaliadores  inventem  formas  de            
comunicação,  destinem  parte  do  seu  tempo  e  da  sua  energia  para  dialogar             
com  os  avaliados,  formulem  linguagens  e  formas  de  expressão  que           
promovam  discussões  coletivas  sobre  os  resultados  da  avaliação,  inventem          
um  novo  estado  de  espírito,  novas  formas  de  expressão  e  de  linguagem  e              
estabeleçam  com  os  avaliados  diálogos  por  meio  dos  quais  seja  possível            
abrir  novos  caminhos  em  busca  de  novos  conhecimentos  e  de  novas            
sociabilidades.(PRESTES,   2012,   p.100)  

 

Assim,  mesmo  ainda  em  passos  iniciais  nesse  diálogo  com  estudantes  e  servidores  nas              

avaliações  da  assistência  estudantil  amplia-se  o  espaço  para  o  diálogo  entre  estes  sujeitos              

como  forma  de  nele  incluir  como  colocam  Figueiredo  e  Figueiredo  (1986,  p.  108)  a               

necessidade  da  ‘avaliação  política’  da  política,  enquanto  instrumento  de  discussão  da  justiça             

social,   da   igualdade   e   dos   direitos.  

 

 



73  

4.1.1   Opinião   dos   discentes   sobre   o   IVS  

 

A  respeito  do  IVS,  a  maioria  dos  respondentes,  88,30%,  declarou  que  possui  IVS              

válido,  dentre  os  demais  alguns  responderam  que  não  possuem  IVS  válido,  outros  que  não               

sabem  se  está  válido  ou  que  não  sabem  o  que  é  IVS.  Os  discentes  selecionados  para  a                  

pesquisa  recebiam  um  ou  mais  auxílios  do  Programa  PAEVS,  assim  sendo,  nem  todos  de  fato                

possuem  IVS.  No  entanto,  o  fato  de  alguns  ainda  não  saberem  o  que  é  IVS,  pode  significar  a                   

necessidade  de  adequar  ou  criar  outras  formas  diversificadas  de  disseminar  as  informações             

para  que  elas  alcancem  todos  os  discentes.  Nesse  sentido,  com  a  finalidade  de  tentar  verificar                

qual  dos  meios  de  comunicação  que  o  IFSC  utiliza  se  mostram  mais  eficazes,  os  discentes                

foram  questionados  sobre  como  ficaram  sabendo  sobre  a  existência  do  IVS  e  65,11%              

responderam  que  foram  informados  por  servidores  do  IFSC,  22,42%  encontraram  as            

informações  no  site  do  IFSC,  18,52%  ficaram  sabendo  por  amigos,  18,52%  por  meio  de               

materiais  de  divulgação  impressos  (banner,  cartaz,  folder,  etc)  e/ou  do  mural  do  câmpus,              

3,70%   por   familiares   e   2,53%   por   outros   meios.   

Na  questão  seguinte,  de  múltipla  escolha,  os  discentes  selecionaram  dentre  as  opções             

disponíveis,  onde  costumam  procurar  as  informações  sobre  o  IVS,  como  pode-se  observar  na              

tabela   a   seguir.  

Tabela   7    -    Onde   os   discentes   costumam   procurar   as   informações   sobre   o   IVS 

 
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   
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A  maioria  dos  discentes  informou  que  costuma  buscar  as  informações  sobre  IVS  na              

Coordenadoria   Pedagógica/Núcleo   Pedagógico   do   câmpus   e   no   site   do   IFSC.   

Em  relação  ao  edital  do  IVS,  a  maioria  dos  discentes,  81,87%,  declarou  que  já  leu  o                 

edital  em  algum  momento.  Na  sequência,  foi  atribuída  a  estes  uma  questão  específica  em  que                

opinaram  sobre  alguns  quesitos  do  edital,  conforme  apresentaremos  no  quadro  a  seguir.  Esta              

questão  foi  apresentada  utilizando  escala  Likert  de  cinco  pontos,  considerando  1  como             

“discordo   totalmente”   e   5   como   “concordo   totalmente”.   

 

Tabela   8    -   Opinião   dos   discentes   sobre   o   edital   do   IVS  
Quesitos  Número   de   discentes/pontuação   atribuída  

1  2  3  4  5  

O   edital   do   IVS   é   localizado   com   facilidade   no   site   do   IFSC  2,62  7,38  21,90  25,95  42,14  

A   linguagem   utilizada   no   edital   é   de   fácil   compreensão  3,80  7,38  19,76  24,05  45  

No   edital   fica   claro   o   que   é   necessário   fazer   para   obter   o  
IVS  

2,62  6,90  10,24  23,09  57,14  

No   edital   fica   claro   o   que   é   considerado   no   momento   da  
avaliação   (variáveis   e   documentação   necessária,   etc.)  

2,14  3,57  12,62  24,29  57,38  

No   edital   fica   claro   quem   pode   solicitar   o   IVS  2,14  1,19  7,62  20,48  68,57  

No   edital   fica   claro   o   que   é   reavaliação  4,53  6,90  22,38  24,76  41,42  

No   edital   fica   claro   o   que   precisa   fazer   para   reavaliar   o   IVS  4,53  7,62  18,57  24,28  45  
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.  

 

Observa-se  que  a  maioria  dos  discentes  concordou  com  todos  os  quesitos  apresentados             

em  relação  ao  edital  do  IVS,  no  entanto,  o  número  de  discentes  que  se  manteve  neutro                 

também  foi  considerável  em  vários  quesitos  e  sugere-se  que,  na  medida  do  possível,  sejam               

reavaliados.  Dois  desses  quesitos  estão  relacionados  a  clareza  no  que  se  refere  a  reavaliação               

do  IVS,  e  outros  se  referem  a  linguagem  utilizada  no  edital  e  sua  localização  no  site  do  IFSC.                   

Os  discentes  também  deixaram  sua  opinião  em  relação  às  variáveis  que  compõe  o  IVS.  Foi                

solicitada  a  opinião  dos  mesmos  em  relação  ao  grau  de  importância  que  cada  um  atribui  às                 

variáveis,  pensando  em  sua  atual  situação  enquanto  estudante.  Esta  questão  foi  apresentada             

aos  discentes  utilizando  escala  Likert  de  cinco  pontos,  considerando  1  como  “nenhuma             

importância”   e   5   como   “máxima   importância”,   conforme   a   tabela   a   seguir.  
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Tabela   9    -   Opinião   dos   discentes   sobre   a   importância   das   variáveis   consideradas   no   cálculo  

do   IVS  
Variáveis  Percentual   (%)   de   discentes/pontuação  

atribuída  

1  2  3  4  5  

Renda   Bruta   per   capita   -   Faixa   de   renda   em   que   a   família   se  
encontra  

2,92  2,92  5,66  13,06  75,44  

Educação   (origem   escola   pública)  4,09  4,29  11,50  14,62  65,50  

  Composição   familiar   -   Faixa   etária   dos   membros   da   família  7,21  7,02  18,91  22,22  44,64  

Composição   familiar   -   condições   como   família   monoparental  
(somente   um   dos   pais   sustenta   a   família)   ou   unipessoal   (vive  
sozinho)  

5,07  2,73  8,96  17,35  65,89  

Ocupação   trabalho   emprego   -   pessoas   desempregadas   na  
família  

5,26  3,12  10,72  17,55  63,35  

Ocupação   trabalho   emprego   -   pessoas   na   família   com   trabalho  
informal   “bico”  

10,53  5,85  15,20  17,93  50,49  

Moradia   -   condições   de   moradia   do   estudante  3,51  3,51  11,11  15,79  66,08  

Saúde   -   estudante   com   acesso   exclusivo   ao   SUS  3,51  5,46  12,09  15,40  63,55  
 

Saúde   -   Portador   de   doença   e/ou   transtorno   mental   e/ou   pessoa  
com   deficiência   na   família  

10,33  3,51  8,58  12,67  64,91  

Transporte   -   distância   casa/escola  2,92  3,70  9,94  14,04  69,40  

Transporte   -   tipo   de   transporte   utilizado   do   deslocamento  
casa/escola  

4,87  3,12  11,31  15,59  65,11  

Participação   em   programas   sociais   (por   exemplo   estar   inscrito  
no   Cadastro   Único   para   receber   Bolsa   Família,   IDJovem   ou  
outros   programas)  

6,63  3,70  9,36  15,40  64,91  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.  

 

Ao  analisarmos  a  questão,  pode-se  dizer  que  de  forma  geral  os  discentes  consideraram              

todas  as  variáveis  que  compõe  o  IVS  como  importantes  em  relação  a  sua  situação  enquanto                

estudante.  Os  relatos  revelam  muito  de  perto  as  vidas  precarizadas  e  como  coloca  Arroyo               

(2019,  p.247)  “estamos  em  tempos  políticos  que  nos  obrigam  a  tentar  articular  a  educação               

com  as  lutas  mais  radicais  por  justiça  social,  econômica,  política,  cognitiva”.  Ao  somarmos  as               

pontuações  positivas  (4  -  importante  e  5  -  máxima  importância)  atribuídas  pelos  discentes,              

temos  a  seguinte  ordem  por  grau  de  importância  de  cada  variável:  Renda  per  capita  88,5%;                

Transporte  –  distância  83,44%;  Composição  familiar  –  condições  específicas  83,24%;           
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Condições  de  Moradia  81,87%;  Ocupação  trabalho  e  emprego  –  Desemprego  80,9%;  Tipo  de              

transporte  80,7%;  Participação  em  programas  sociais  80,31%;  Educação  80,12%;  Saúde  –            

Acesso  exclusivo  ao  SUS  78,95%;  Saúde  -  Portador  de  doença  e/ou  transtorno  mental  e/ou               

pessoa  com  deficiência  na  família  77,58%;  Ocupação  trabalho  e  emprego  –  Informal  “bico”              

68,42%   e   composição   familiar   por   faixa   etária   66,86%.   

 

 

4.1.2   Opinião   dos   discentes   sobre   o   PAEVS  

 

Em  relação  ao  programa  PAEVS,  iniciamos  o  bloco  de  perguntas  indagando  se  quando              

o  discente  entrou  no  IFSC  já  sabia  sobre  a  possibilidade  de  receber  algum  auxílio  financeiro                

para  auxiliar  na  sua  permanência  no  curso.  Dos  513  respondentes,  64,91%  declararam  que              

não   sabia   e   35,09%   que   já   sabia.  

Questionados  sobre  como  ficaram  sabendo  sobre  a  existência  do  PAEVS,  63,55%  dos             

discentes  responderam  que  foram  informados  por  servidores  do  IFSC,  26,71%  encontraram  as             

informações  no  site  do  IFSC,  23,00%  ficaram  sabendo  por  amigos,  4,09%  por  familiares,              

21,05%  por  meio  de  materiais  de  divulgação  impressos  (banner,  cartaz,  folder,  etc)  e/ou  do               

mural   do   câmpus   e   2,34%   por   outros   meios.   

Na  questão  seguinte  os  discentes  selecionaram  onde  costumam  procurar  as           

informações  sobre  o  PAEVS.  O  discente  tinha  a  possibilidade  de  selecionar  mais  de  uma               

opção  de  resposta.  Assim  como  em  relação  ao  IVS,  a  maioria  dos  discentes,  57,50%  informou                

que  costuma  buscar  as  informações  sobre  o  PAEVS  na  Coordenadoria  Pedagógica/Núcleo            

Pedagógico  do  câmpus  e  48,53%  no  site  do  IFSC.  Na  sequência,  as  opções  mais  selecionadas                

foram  a  coordenação  de  curso  e  os  materiais  de  divulgação  impressos  (folder,  cartaz,  banner,               

etc)   e/ou   no   mural   do   câmpus.  
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Tabela   10    -   Semestre   em   que   os   discentes   começaram   a   receber   o   auxílio   que   recebiam   no  

momento   da   pesquisa   e   o   tipo   de   auxílio  
 
Semestre  em  que  começaram  a      
receber  

Tipo   de   Auxílio  

Aux.   Permanência  Aux.  
Compulsório  

Aux.  Ingressante   
Cotista   -   ACRI  

Aux.  
Emergencial  

Antes   de   2018-1  60  21  5  6  

A   partir   de   2018-1  59  34  13  5  

A   partir   de   2018-2  58  51  14  4  

A   partir   de   2019-1  92  106  21  8  

A   partir   de   2019-2  142  90  43  17  

Totais  411  302  96  40  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   

 

Esta  questão  era  de  múltipla  escolha,  pois  alguns  auxílios  são  cumulativos  entre  si  e               

há  discentes  que  recebem  mais  de  um  tipo  de  auxílio.  Dentre  os  discentes,  80,11%  recebiam                

Auxílio  Permanência,  58,86%  recebiam  Auxílio  Compulsório,  18,71%  recebiam  o  Auxílio           

Ingressante  Cotista  e  7,80%  recebiam  o  Auxílio  Emergencial.  Destes  a  maioria  começou  a              

receber   os   auxílios   financeiros   a   partir   de   2019.   

Em  relação  ao  edital  do  PAEVS,  a  maioria  dos  discentes,  65,11%,  declarou  que  já  leu                

o  edital  em  algum  momento.  Na  sequência,  foi  atribuída  a  estes  uma  questão  específica  em                

que  opinaram  sobre  alguns  quesitos  do  edital,  conforme  apresentaremos  no  quadro  a  seguir.              

Esta  questão  foi  apresentada  utilizando  escala  Likert  de  cinco  pontos,  considerando  1  como              

“discordo   totalmente”   e   5   como   “concordo   totalmente”.   
 

Tabela   11   -    Opinião   dos   discentes   sobre   o   edital   do   PAEVS  

Quesitos  Percentual   (%)   de   discentes/pontuação  
atribuída  

1  2  3  4  5  

Continua  

O   edital   do   PAEVS   é   localizado   com   facilidade   no   site   do   IFSC  3  7,18  14,67  23,05  52,09  

A   linguagem   utilizada   no   edital   é   de   fácil   compreensão  3  5,09  17,66  22,75  51,50  

No   edital   fica   clara   a   diferença   entre   os   auxílios   financeiros   que  
integram   o   Programa   PAEVS  

2,40  7,18  14,67  19,46  56,29  
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Tabela   11   -    Opinião   dos   discentes   sobre   o   edital   do   PAEVS  

Quesitos  Percentual   (%)   de   discentes/pontuação  
atribuída  

1  2  3  4  5  

Conclusão  

No   Edital   fica   claro   QUEM   pode   solicitar   cada   um   dos   auxílios  
financeiros   que   integram   o   Programa   PAEVS  

1,80  3  13,17  21,56  60,47  

No   Edital   fica   claro   COMO   solicitar   cada   um   dos   auxílios  
financeiros   que   integram   o   Programa   PAEVS  

2,69  4,19  15,87  20,96  56,29  

No   edital   fica   claro   quando   ocorrem   as   chamadas   (seleção   dos  
alunos)  

3  5,39  12,57  19,76  59,28  

No   edital   fica   claro   o   que   é   preciso   fazer   se   for   contemplado  
com   o   auxílio   permanência  

2,09  5,09  14,07  19,76  58,98  

No   edital   fica   claro   o   que   é   renovação  3  8,08  16,47  20,66  51,79  

No   edital   fica   claro   o   que   você   precisa   fazer   para   ter   seu   auxílio  
financeiro   renovado  

3  5,99  16,16  22,45  52,40  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   

 

Assim  como  em  relação  ao  edital  do  IVS,  todos  os  discentes  concordaram  com  os               

quesitos  apresentados  sobre  o  edital,  porém  também  há  uma  quantidade  significativa  de             

discentes  que  se  mantiveram  neutros  e  que  devem  ser  considerados.  Alguns  discentes  fizeram              

comentários  em  relação  aos  editais,  mencionando  a  dificuldade  em  encontrar  as  informações             

no  site  e  a  necessidade  de  melhorar  a  linguagem  jurídica  usada  no  edital,  deixando-a  mais                

clara.  

Os  discentes  avaliaram  a  contribuição  dos  auxílios  do  PAEVS  no  contexto  acadêmico.             

A  questão  foi  apresentada  ao  discente  utilizando  a  escala  Likert  de  cinco  pontos  em  que  1                 

corresponde  a  nenhuma  contribuição  e  cinco  a  contribuição  máxima  em  relação  determinados             

quesitos,   conforme   tabela   a   seguir.   
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Tabela   12   -    Avaliação   dos   discentes   quanto   a   contribuição   dos   Auxílios   PAEVS   no   contexto  

acadêmico  

Quesitos  Percentual   (%)   de   discentes/pontuação  
atribuída  

1  2  3  4  5  

    Continua  

Na  supera ção  de  dificuldades  de  acesso  a  materiais  e          

meios   de   estudo   (livros,   computador,   outros)  
6,82  4,09  9,75  12,09  67,25  

No   acesso   a   alimentação   no   espaço   escolar  6,63  4,68  7,80  10,53  70,37  

No   transporte   para   a   escola  8.58  2.34  9.55  9.75  69,79  

Possibilitou   maior   disponibilidade   de   tempo   para  
dedicação   aos   estudos  

8.58  4.09  11.89  13.45  61,99  

Contribui   em   outras   situações   para   além   do   contexto  
escolar  

8,97  4,48  8,58  10,53  67,45  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa  

 

A  maioria  dos  discentes  avaliou  que  os  auxílios  contribuem  muito  em  todos  os              

quesitos  apresentados.  Muitos  deles  deixaram  seus  comentários  em  relação  aos  auxílios,            

alguns   negativos   mas   a   grande   maioria   positivos.   

Dentre  os  relatos  considerados  negativos  e  que  devem  ser  levados  em  consideração             

nas  discussões  sobre  a  assistência  estudantil,  podemos  citar:  reclamações  de  discentes  que             

buscaram  determinados  auxílios  e  por  não  serem  contemplados  desistiram  de  buscar,  apesar             

da  necessidade;  relato  de  discentes  que  abandonaram  o  curso  por  não  ter  conseguido  o  auxílio                

e  não  tinham  outras  condições  para  se  manter;  reclamações  de  discentes  que  não  conseguem               

ser  contemplados  com  o  auxílio  permanência  e  acabam  permanecendo  nas  listas  de  espera  e               

tem  muita  dificuldade  de  se  manter  no  curso;  reclamação  de  discentes  que  não  conseguem               

receber  o  ACRI  por  terem  sido  aprovados  pela  ampla  concorrência  (por  nota)  mas  eram               

candidatos  cotistas  de  renda  inferior  a  1,5  SM;  Reclamações  quanto  ao  baixo  valor  concedido               

nos  auxílios  compulsórios  como  o  CadÚnico  e  em  relação  ao  teto  mínimo  do  auxílio               

permanência;  necessidade  de  maior  divulgação  dos  riscos  de  perder  os  auxílios;  processo             

burocrático;  ausência  de  auxílios  no  período  de  férias,  o  que  pode  acarretar  problemas              

financeiros   aos   discentes;   processo   demorado   entre   a   solicitação   e   o   recebimento   do   auxílio.  
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Muitos  discentes  destacaram  a  importância  do  auxílio  para  que  consigam  se  manter  e              

permanecer  nos  cursos.  Relatam  que  é  de  fundamental  importância  na  aquisição  de  material              

escolar,  transporte,  alimentação  e  outras  situações  para  além  do  ambiente  escolar,  sem  o  qual               

não  conseguiriam  continuar  os  estudos  pois,  se  encontram  em  situações  como  desemprego,             

trabalho  informal,  moradia  distante  do  câmpus  em  que  estão  matriculados  e  dificuldade  de              

deslocamento  e  sem  possibilidade  de  auxílio  de  terceiros.  Alguns  entendem  que  a  existência              

dos  auxílios  são  um  incentivo  a  mais  para  permanecerem  no  ambiente  escolar  e  melhorar  a                

vida  profissional.  Como  forma  de  ilustrar  os  pontos  positivos  aqui  descritos  seguem  algumas              

falas   dos   discentes:  

 
1  -  O  auxílio  que  eu  recebo  é  fundamental  para  que  eu  consiga  concluir  meu  curso,                 
se  eu  não  recebesse  infelizmente  não  teria  como  continuar!  Teria  que  desistir  de              
estudar   e   tentar   emprego   em   qualquer   área.   
2  -  Os  programas  de  auxílio  (permanência  e  alimentação)  são  essenciais  para  que  eu               
possa  continuar  estudando,  principalmente  por  fazer  um  curso  de  período  integral.            
Ótima   iniciativa.  
3-  As  bolsas  auxílios  contribuem  e  muito  para  a  permanência  de  alunos  que  vêm  de                
outras  localidades  estudar  no  IFSC,  e  mesmo  os  estudantes  já  residentes  na  cidade,              
pois  tendo  uma  "renda"  é  possível  uma  melhor  dedicação  aos  estudos,  tendo  em              
vista   que   as   bolsas   podem   cobrir   despesas   como   aluguel   e   alimentação.  
4  -  Me  ajudou  BASTANTE,  me  reergueu  no  meu  caminho  acadêmico,  profissional...             
Consegui  me  superar,  pois  no  início  não  foi  fácil  para  mim,  mas  com  esse  benefício,                
me   ajudou   em   tudo.  
5  -  [...]Atitudes  e  programas  como  esse  é  que  irão  mover  o  futuro  da  nossa  nação                 
para  uma  direção  melhor,  mais  lúcida,  mais  justa,  agregando  ao  país  e  melhorando  a               
vida  de  quem  realmente  quer  uma  vida  melhor.  Nenhum  governo  pode  ameaçar  a              
existência   desses   auxílios.[…]  
6  -  Só  queria  dizer  que  o  auxílio  é  algo  extremamente  importe,  sou  do  Pará  vim  para                  
estudar.  Minha  mãe  no  início  do  ano  tinha  um  bico  "fixo"  de  faxineira  mas  em                
outubro  ela  perdeu  esse  bico.  Nesses  últimos  meses  paguei  meu  aluguel  com  a              
quantia  que  eu  recebo  e  minha  mãe  me  mandou  uma  quantia  para  a  comida  do  mês.                 
Para  mim  isso  salvou  meus  meses  e  não  deixou  minha  mãe  preocupada  pois  ela  me                
mantém   aqui,   mas   precisa   se   manter   lá   também.   (Dados   da   pesquisa)  
 

 

Os  relatos  feitos  pelos  discentes  reforçam  a  importância  da  assistência  estudantil  e  a              

necessidade  de  sua  manutenção  e  ampliação  para  promover  a  permanência  nos  cursos  e  o               

êxito   no   contexto   escolar   e   profissional.  

O  acompanhamento  é  uma  das  ações  previstas  na  Resolução  do  PAEVS.  Nesse  sentido              

foi  perguntado  aos  discentes  se  para  além  dos  auxílios  financeiros  eles  estavam  tendo  algum               

tipo  de  acompanhamento  com  os  profissionais  da  Coordenadoria/Núcleo  Pedagógico.  A           
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maioria  dos  discentes,  76,22%,  informaram  que  não  estão  tendo  acompanhamento,  10,14%            

indicaram  que  são  acompanhados  pelo  Assistente  Social,  9,55%  tem  acompanhamento  com            

pedagogo,  8,19%  tem  atendimento  com  psicólogo  e  4,09%  informaram  ter  acompanhamento            

com  outro  profissional.  Diversos  estudantes  deixam  comentários  em  relação  ao           

acompanhamento  e  principalmente  em  relação  ao  atendimento  dos  profissionais.  A  grande            

maioria  dos  comentários  são  elogiosos,  destinados  aos  profissionais  da  Coordenadoria/Núcleo           

Pedagógico,    dentre   os   quais   elencamos   os   seguintes:  

 
-  O  atendimento  do  núcleo  pedagógico  que  tira  dúvidas  dos  estudantes  é  ótimo,  não               
deixam  nada  a  desejar  e  são  muito  humanos.  Procuram  entender  minuciosamente            
cada   situação   em   que   o   aluno   está,    nunca   lhe   faltando   respeito.  
-  Olá,  queria  deixar  minha  satisfação  como  aluna  do  câmpus  IFSC  Florianópolis             
continente,  fui  tirar  dúvidas  sobre  o  programa  estudantil  e  fui  muito  bem  atendida  e               
consegui  obter  informação  e  esclarecimento,  e  aproveitando  também  queria  deixar           
minha  enorme  admiração  pelos  profissionais  que  ali  exercem  com  muito  dedicação  e             
competência  seus  cargos,  encontrei  dificuldades  ao  voltar  depois  de  muitos  anos  a             
escola  e  precisei  de  ajuda  e  encontrei  pessoas  "seres  humanos"  incríveis  que  estão              
sendo   super    atenciosos   e    que   fazem   toda   a   diferença   num   país   como   o   nosso!!!  
-  Eu  sou  eternamente  grato  aos  servidores  do  câmpus  Palhoça  Bilíngue,  pra  foram              
eles  que  informaram  sobre  os  auxílios,  deram  todas  as  orientações  necessárias  e             
ainda  me  ajudaram  quanto  a  organização  dos  documentos  a  serem  enviados  para  que              
fosse  solicitado  o  benefício.  Agradeço  também  a  reitoria,  o  setor  acadêmico  que  fica              
responsável  pelo  auxílio  moradia  que  me  ajudou  em  inúmeras  vezes  tirando  dúvidas             
e   resolvendo   problemas   de   sistema.  
-   Sempre   orientado   pelos   excelentes   profissionais.  
-  Adoro  o  atendimento  do  setor,  sempre  sou  muito  bem  atendido.  Se  esforçam              
bastante  pra  me  auxiliar  nas  duvidas  com  algumas  questões.  O  atendimento  com  o              
Psicólogo   é   excepcional.  
-  Agradeço  a  todos  colaboração,  e  principalmente  a  equipe  pedagógica  do  meu             
câmpus   IFSC   Caçador,   por   todo   carinho   e   atenção.   (Dados   da   pesquisa)  

 

 

Alguns  discentes  também  destacaram  a  importância  de  ter  os  profissionais  nos  câmpus  para              

prestar   o   atendimento:  
-  Acredito  que  acompanhamento  com  psicólogo  seria  importante,  saúde  mental  dos            
alunos   costuma   ser   bastante   frágil.  
-  No  meu  ponto  de  vista,  quando  o  aluno  é  contemplado  no  paevs,  tinha  que  ter  um                  
acompanhamento   psicológico   e   assistente   social.  
-    O   câmpus   Urupema   precisa   de   assistente   social.  
-   Gostaria   de   acompanhamento   do   profissional   psicológico.  
-  Acredito  que  os  alunos  com  problemas  de  aprendizado,  como  TDAH  assim  como              
os  alunos  com  problemas  de  saúde,  como  depressão  e  doenças  crônicas  deveriam             
receber  um  maior  suporte  na  permanência  ao  curso.  Acredito  que  muitos  alunos             
desistem  por  não  saber  como  enfrentar  essas  dificuldades  e  que  ajudas            
psicopedagógicas  poderiam  ajudar  o  aluno  a  permanecer  no  mesmo.  (Dados  da            
pesquisa)  
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São  várias  páginas  de  depoimentos  que  revelam  inúmeros  elementos  da  questão  social,             

mas  numa  perspectiva  muito  mais  de  carência  do  que  de  direitos,  talvez  porque  a  situação  de                 

vulnerabilidade  duramente  experienciada  impeça  o  desabafo,  a  denúncia  e  o  risco  de  perder  o               

auxílio,   mas   alguém   aproveita   a   oportunidade   e   desabafa,   mas   a   espera   cansa:  

Já  que  posso  vamos  dizer  desabafar...tenho  IVS  válido  até  2020  me  encaixo  em              
todas  as  regras  do  Paevs  ...sou  assídua  quanto  a  permanência  nas  aulas  ...estou  desde               
que  iniciei  o  curso  desempregada  morando  de  favor  com  minha  prima  e  nunca              
consegui  receber  o  auxílio  permanência...ele  sempre  é  deferido  porém  sem  auxílio,            
desde   2018.2...recorri   várias   vzs...de   tanto   não   fazer   efeito   parei   de   recorrer.  

Outros   revelam   o   constrangimento   que   significa   comprovar   sua    falta   de   renda:  

Gostaria  de  ressaltar  que  a  documentação  exigida  para  o  auxílio  do  estudante             
Cadùnico  é  desnecessária  se  tratando  que  no  Cad  já  tem  todos  esses  documentos  e               
acredite,  eles  não  deixam  passar  nada  e  é  constrangedor  esse  tipo  de  comprovação  ,               
ninguém  quer  mostrar  em  todos  os  lugares  a  sua  falta  de  renda  mensal...ter  que  levar                
até  o  estrato  da  minha  conta  foi  até  feio...Poxa  no  Cad  eles  fazem  averiguação  mais                
de  duas  vezes  por  ano  ,  seria  tão  mais  inteligente  ,  prático  e  econômico  conferir  os                 
dados  no  sistema  do  Cadúnico.  Mas  fiquei  muito  feliz  porque  essa  quantia  ajuda              
muito,  minha  filha  também  estuda  fora  de  casa  e  essa  quantia  se  estende  a  ela.                
Obrigada   a   todos.  

Alguns  autores  apontam  expressões  que  brotam  desse  sentimento  de  vulnerabilidade           

que  dissemina  o  medo  de  ser  ‘desembarcado’,  uma  ansiedade  frente  à  possibilidade  iminente              

de  queda”  (RESENDE,  RIBEIRO,  2017,  p.378)  ou  ainda  a  necessidade  do  “  trabalho  coletivo               

da  equipe  na  construção  de  uma  proposta  que  fortaleça  a  assistência  estudantil  como  direito               

do  estudante,  minimizando  assim  o  sentimento  de  vergonha  e  constrangimento  ao  requerer  a              

participação  no  programa .  (BRUM  et  al.,  2017,  p.1)  e  também  Machado  e  Pan  (2016,  p.  477)                 

ao  analisar os efeitos  subjetivos  da  Política  Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES)  aos              

estudantes  a  partir  de  uma  leitura  bakhtiniana,  revelam  que  “o  sentimento  de  vergonha  faz-se               

ouvir  nos  discursos  dos  estudantes”.  Esses  sentimentos  precisam  ser  deslocados  do  campo  dos              

sentimentos  de  responsabilização  e  culpabilização  individual  para  a  arena  social  e  política,             

para   a   arena   dos   direitos.  

 

No  item  seguinte  será  apresentada  a  pesquisa  realizada  com  os  servidores  que  atuam              

com   o   PAEVS   e   com   o   IVS   nos   câmpus   e   na   reitoria.   
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4.2   VOZ   DOS   SERVIDORES  

 

Dos  54  servidores  respondentes,  18  são  Assistentes  Sociais,  11  são  Pedagogos,  07  são              

Técnicos  em  Assuntos  Educacionais,  03  são  Psicólogos,  03  são  Servidores  Administrativos            

(Administrador,   Assistente   em   administração)   e   12   são   de   outros   cargos.   

 

 

4.2.1   Opinião   dos   servidores   sobre   o   Programa   PAEVS   

 

Os  servidores  foram  consultados  sobre  a  sua  participação  em  cada  etapa  do  processo              

de  operacionalização  do  PAEVS.  A  questão  foi  apresentada  utilizando-se  a  escala  Likert  de              

cinco  pontos,  considerando  1  como  “nenhum  envolvimento”  e  cinco  como  “máximo            

envolvimento”.   

 

Tabela   13   –    Envolvimento   dos   servidores   em   cada   etapa   do   processo   de   operacionalização   do  

PAEVS  

Etapas  Percentual   (%)   de  
servidores/pontuação   atribuída  

1  2  3  4  5  

  Continua  

Elaborar   e   publicar   o   Edital  83,33  7,41  5,55  1,85  1,85  

Administrar   o   sistema   informatizado   de   gerenciamento   do   PAEVS/IVS  68,51  5,55  9,26  7,41  9,26  

Realizar   e   publicar   as   chamadas   do   Auxílio   Permanência  68,51  5,55  9,26  7,41  9,26  

Receber   documentos   e   fazer   as   devidas   inserções   no   Sistema   de  
gerenciamento   PAEVS/IVS   (Requerimentos,   termos   de   compromisso)  

20,37  9,26  7,41  12,96  50  

Observar   os   critérios   e   inserir   Auxílios   Compulsório,   ACRI   e  
Emergencial   no   Sistema   de   gerenciamento   PAEVS/IVS  

37,04  9,26  3,7  5,55  44,44  

Receber   e   encaminhar   documentos   para   as   Assistentes   Sociais  16,66  3,70  7,41  5,55  66,67  

Realizar   a   divulgação   do   edital   do   PAEVS   aos   discentes  5,55  7,41  11,11  11,11  64,81  
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Tabela   13   –    Envolvimento   dos   servidores   em   cada   etapa   do   processo   de   operacionalização  

do   PAEVS  

Etapas  Percentual   (%)   de  
servidores/pontuação   atribuída  

1  2  3  4  5  

  Conclusão  

Realizar   a   divulgação   do   resultado   do   Auxílio   Permanência   aos   discentes  3,70  9,26  9,26  14,81  62,96  

Atender   e   orientar   os   discentes   sobre   as   regras   e   documentos   necessários  
para   a   obtenção   dos   auxílios   financeiros  

1,85  1,85  7,41  7,41  81,48  

Encaminhar   os   auxílios   financeiros   para   pagamento   e   verificar   a  
efetivação   do   mesmo,   por   meio   do   sistema   de   gerenciamento   PAEVS/IVS  

35,18  5,55  7,41  7,41  44,44  

Realizar   manutenção   dos   requisitos   no   sistema   de   Gerenciamento  
PAEVS/IVS   como,   por   exemplo,   manutenção   dos   status   dos   auxílios  
financeiros  

48,15  7,41  3,70  1,85  38,89  

Arquivar   documentos   dos   auxílios   financeiros  40,74  5,55  11,11  3,70  38,89  
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   

 
 

Algumas  das  etapas  especificadas  na  tabela  acima,  são  atribuídas  à  reitoria  outras  aos              

câmpus  e  dentre  elas  também  há  algumas  atribuídas  a  profissionais  ou  setores  específicos.              

Dessa  forma  pode-se  observar  que  nas  três  primeiras  etapas  a  maioria  dos  servidores  não  têm                

nenhum  ou  tem  pouco  envolvimento,  pois  são  elaboradas  por  servidores  da  DAE,  na  reitoria.               

As  demais  etapas  são  realizadas  nos  câmpus  com  envolvimentos  da  maioria  dos  servidores,              

principalmente  no  atendimento  e  orientação  aos  discentes  em  relação  ao  programa,  receber  e              

encaminhar  documentos  e  divulgar  o  Edital  do  PAEVS  e  os  resultados  das  chamadas  de               

concessão  do  Auxílio  Permanência,  o  que  denota  o  envolvimento  da  equipe  como  como  um               

todo  nesses  processos.  A  manutenção  dos  requisitos  do  sistema  do  PAEVS,  manutenção  do              

status  dos  auxílios  e  inserção  dos  auxílios  compulsório,  ACRI  e  Emergencial  no  sistema,  não               

são  realizados  por  todos  os  servidores  que  participaram  da  pesquisa,  apesar  de  terem  acesso  a                

funcionalidade.  Na  maioria  dos  câmpus  esta  etapa  do  processo  é  realizado  pelo  assistente              

social.  

A  tabela  a  seguir  reflete  a  opinião  dos  servidores  em  relação  aos  quesitos  apresentados               

sobre  a  estrutura  física  e  de  pessoal  para  a  realização  das  etapas  do  PAEVS.  A  questão  foi                  
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apresentada  utilizando-se  a  escala  Likert  de  cinco  pontos,  considerando  1  como  “discordo             

totalmente”   e   cinco   como   “concordo   totalmente”.   
 

Tabela   14    -   Opinião   dos   servidores   em   relação   à   estrutura   física   e   de   pessoal   para   realização  

das   etapas   do   PAEVS   em   seu   local   de   trabalho  

Quesitos  Percentual   (%)   de    servidores/pontuação  
atribuída  

1  2  3  4  5  

Integram   a   equipe   pelo   menos   um   (1)   servidor   de   todos   os  
cargos   específicos   como:   Assistente   Social,   Psicólogos,  
Pedagogos   e   Nutricionistas  

24,08  16,66  14,81  12,96  31,48  

Integram   a   equipe   pelo   menos   1   (um)   servidor   de   cargos   como:  
Técnicos   em   Assuntos   Educacionais,   Administrativos  
(administradores   e/ou   assistentes   administrativos)   e   Assistentes  
de   Alunos  

12,96  16,66  20,37  14,81  35,18  

A   quantidade   de   integrantes   da   equipe   é   compatível   com   o  
atendimento   da   demanda  

27,78  7,41  31,48  16,66  16,66  

O   relacionamento   interpessoal   entre   os   integrantes   da   equipe   é  
adequado  

1,85  5,55  12,96  25,93  53,70  

O   espaço   físico   é   adequado   para   o   número   de   integrantes   da  
equipe  

14,81  14,81  22,22  11,11  37,04  

O   espaço   físico   é   adequado   para   atendimento   individual   do  
discente   (que   propicie   a   manutenção   do   sigilo   das   informações  
prestadas   pelo   discente   durante   o   atendimento)  

42,59  14,81  18,52  11,11  12,96  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   

 

Observa-se  que  as  opiniões  referentes  a  estrutura  física  e  de  pessoal  variam  muito              

entre  os  servidores.  Quanto  a  estrutura  de  pessoal,  de  acordo  com  os  percentuais  apresentados,               

pode-se  dizer  que  nem  todas  as  equipes  estão  completas  nos  câmpus,  principalmente  no  que               

se  refere  a  profissionais  de  áreas  específicas.  A  opinião  em  relação  a  estrutura  física  também  é                 

diversa,  nem  todos  os  câmpus  têm  estrutura  adequada,  principalmente  no  que  se  refere  ao               

atendimento  individual,  que  propicie  a  manutenção  do  sigilo  das  informações  prestadas  pelo             

discente.  Quanto  ao  relacionamento  interpessoal  dos  integrantes  das  equipes,  a  maioria,            

79,63%,  concordou  ser  adequado.  Em  alguns  quesitos  o  percentual  de  servidores  que  se              

manteve  neutro  também  é  considerável.  Estas  questões  devem  ser  observadas  já  que  refletem              

diretamente  na  execução  de  todas  as  etapas  de  operacionalização  do  PAEVS  e             

consequentemente   na   eficácia   do   atendimento   ao   discente   em   vulnerabilidade   social.   
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Os  servidores  também  avaliaram  os  métodos  utilizados  para  a  divulgação  das  regras             

do  edital  e  do  resultado  do  PAEVS  em  seu  câmpus,  para  os  discentes.  Esta  questão  foi                 

apresentada  aos  servidores  utilizando  a  escala  Likert  de  cinco  pontos,  sendo  1  considerado              

como   “não   utilizado”   e   5   como   “sempre   utilizado”.   

 

Tabela   15    –   Métodos   utilizados   para   a   divulgação   das   regras   do   edital   do   PAEVS  

Métodos   de   divulgação  Percentual   (%)   de   discentes/pontuação  
atribuída  

1  2  3  4  5  

Por   meio   de   publicação   de   documentos,   informativos   e   resultados  
na   página   do   IFSC  

24,07  5,56  20,37  9,26  40,74  

Por   meio   de   materiais   de   divulgação   impressos   (banner,   cartaz,  
folder,   etc)   e/ou   no   mural   do   câmpus  

3,70  3,70  12,96  12,96  66,67  

Divulgação   coletiva   aos   discentes   (palestras,   reuniões,   sala   de  
aula,   etc.)  

9,26  9,26  12,96  16,67  51,85  

Contato   com   o   discente   de   forma   individual   pessoalmente  5,56  1,85  11,11  14,81  66,67  

Contato   com   o   discente   de   forma   individual   por   e-mail   ou  
telefone  

7,41  9,26  22,22  14,81  46,30  

Repasse   de   informação   para   outros   servidores   (ex.   professores,  
coordenação   de   curso)   para   comunicar   aos   alunos   em   sala   de   aula  
ou   outros   espaços  

12,96  18,52  18,52  9,26  40,74  

Outros   métodos   de   divulgação  29,63  11,11  22,22  7,41  29,63  
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   

 

De  acordo  com  a  tabela  acima,  todos  os  métodos  de  divulgação  apresentados  na  tabela               

são  utilizados  em  certa  medida  para  a  divulgação  do  edital  e  do  resultado  do  PAEVS.                

Aparecem  como  sendo  os  mais  utilizados,  respectivamente:  o  contato  com  o  discente  de              

forma  individual  pessoalmente;  a  utilização  de  materiais  impressos;  a  divulgação  coletiva  em             

reuniões,  palestras,  etc;  a  divulgação  no  site  e  o  repasse  de  informações  para  outros  servidores                

para  a  divulgação  em  outros  espaços.  Assim  sendo,  corrobora  com  a  informação  repassada              

pelos  discentes,  cuja  maioria  relata  que  costuma  buscar  as  informações  na  Coordenadoria             

Pedagógica/Núcleo  Pedagógico  do  câmpus,  no  site  do  IFSC,  na  coordenação  de  curso  e  nos               

materiais   de   divulgação   impressos   (folder,   cartaz,   banner,   etc)   e/ou   no   mural   do   câmpus.  
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Na  tabela  a  seguir  será  apresentada  a  opinião  dos  servidores  em  relação  ao  edital  do                

PAEVS  vigente  em  2019.  A  questão  foi  apresentada  utilizando-se  a  escala  Likert  de  cinco               

pontos,   considerando   1   como   “discordo   totalmente”   e   5   como   “concordo   totalmente”.   
 

Tabela   16    -   Opinião   dos   servidores   a   respeito   do   edital   do   PAEVS,   vigente   em   2019  

Quesitos  Percentual   (%)   de   discentes/pontuação  
atribuída  

1  2  3  4  5  

O   edital   do   PAEVS   é   localizado   com   facilidade   no   site   do   IFSC  18,52  22,22  33,33  14,81  11,11  

A   linguagem   utilizada   no   edital   é   de   fácil   compreensão  16,66  24,08  29,63  18,52  11,11  

No   edital   fica   clara   a   diferença   entre   os   auxílios   financeiros   que  
integram   o   Programa   PAEVS  

11,11  9,26  35,18  22,22  22,22  

No   Edital   fica   claro   QUEM   pode   solicitar   cada   um   dos   auxílios  
financeiros   que   integram   o   Programa   PAEVS  

5,55  16,66  18,52  37,04  22,22  

No   Edital   fica   claro   COMO   solicitar   cada   um   dos   auxílios  
financeiros   que   integram   o   Programa   PAEVS  

3,70  22,22  25,93  29,63  18,52  

No   edital   fica   claro   quando   ocorrem   as   chamadas   (seleção   dos  
alunos)  

3,70  25,93  12,96  24,08  33,33  

No   edital   fica   claro   o   que   é   preciso   fazer   se   for   contemplado  
com   o   auxílio   permanência  

3,70  22,22  16,66  35,18  22,22  

No   edital   fica   claro   o   que   é   renovação  9,26  12,96  25,93  35,18  16,66  

No   edital   fica   claro   o   que   é   preciso   fazer   para   ter   seu   auxílio  
financeiro   renovado  

7,41  14,81  31,48  27,78  18,52  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   

 

Diferente  da  opinião  dos  discentes,  que  em  sua  maioria  concordaram  com  todos  os              

quesitos  apresentados,  os  servidores  têm  opiniões  diversas  em  vários  quesitos.  Em  relação  aos              

quesitos  facilidade  de  localização  no  site  e  a  linguagem  utilizada,  a  maioria  dos  servidores               

discorda  e  um  número  significativo  se  manteve  neutro.  Já  em  relação  aos  demais  quesitos  a                

maioria  concorda  com  as  afirmativas.  No  entanto  em  algumas  delas  também  há  um  número               

significativo  de  servidores  que  se  mantiveram  neutros.  Nesse  sentido  sugere-se  que,  na             

medida  do  possível,  esses  quesitos  sejam  revisados  para  os  próximos  editais  e  socializados              

com   os   servidores   para   que   façam   sugestões,   antes   da   sua   publicação.   

No  sentido  de  fornecer  elementos  em  relação  a  Resolução  41/2017,  solicitou-se  a             

opinião  dos  servidores  em  relação  às  normas  e  critérios  nela  estabelecidos.  A  maioria,  64,8%               
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dos  servidores  que  participaram  da  pesquisa  não  quiseram  opinar,  9,2%  disseram  não  haver              

necessidade  de  ajustes  e  25,9%  entendem  que  necessitam  de  ajustes.  Estes,  puderam             

selecionar  os  artigos  que  entendem  que  precisam  sofrer  alterações  e  também  tiveram  a              

possibilidade   de   inserir   comentários   a   respeito,   conforme   pode-se   observar   na   tabela   a   seguir.   

 

 

Quadro   1    -   Comentários   inseridos   para   cada   um   dos   artigos   da   Resolução   CONSUP  

Nº   41/2017   

Artigos  Quantida 
de  

servidore 
s  

Comentários  
Continua  

Art.   1º   e/ou  
2º  

Disposições  
iniciais  
gerais  

 

3  -  Não  deve  ser  uma  resolução  aprovada  Ad  Referendum,  mas  com  reunião  e  quórum               
específico.  
-  Art.  2°  Deixar  mais  claro  que  bolsas  e  auxílios  próprios  seriam  esses  de  assistência                
estudantil   externa.   
-  Necessidade  de  maior  debate  acerca  dos  programas  Auxílio  Compulsório           
Cadúnico   e   o   Auxílio   Ingressante   Cotista   Renda   Inferior   a   1,5   Salários   Mínimos.  
-  No  art.  2°,  acho  confusa  a  descrição  sobre  alunos  que  já  recebam  bolsas  e  auxílios                 
próprios   de   assistência   estudantil   externa.  

Art.   3º   e/ou  
4º   -   Público  
alvo   -   Aux.  

Permanência  

6  -   Reduzir   o   corte   para   1,5   sal ários-mínimos   per   capita.  
-  II-  Cursos  que  façam  parte  de  ações  voltadas  a  públicos  estratégicos;  (Definir              
quem  é  o  público  estratégico,  entendo  que  o  PROEJA  é  um  público  estratégico  e  ele                
está   definido   a   resolução).  
-   Excluir   cursos   FIC   e   pós-graduação.  
-  Parágrafo  único.  Sugiro  nova  redação:  "  A  permanência  do  estudante  na  instituição              
compreende  o  tempo  definido  em  cada  projeto  de  curso  para  a  integralização  da              
carga  horária  prevista  neste,  incluindo  o  estágio  supervisionado,  quando  previsto,  e            
o  êxito  corresponde  à  integralização  dessas  das  unidades  curriculares,  passando  a            
ter...  
-  A  permanência  do  estudante  na  instituição  compreende  o  tempo  definido  em  cada              
projeto  de  curso  para  a  integralização  da  carga  horária  prevista  no  mesmo,  incluindo              
o  estágio  supervisionado,  quando  previsto,  e  o  êxito  ocorre  quando  o  estudante             
integraliza….  
-   Deixar   claro,   linguagem   fácil.  
-   alterar   para   até   1,5   salários-mínimos   per   capita.  
 

Art.   5º   e/ou  
6º   -  

Condições  
de   acesso   e  

continuidade  
-   Auxílio  

Permanência  

5  -   Reduzir   o   corte   para   1,5   salários-mínimos   per   capita.  
-  Como  avaliar  a  infrequência  no  "semestre  letivo"  se  a  matrícula  é  por  Unidade               
Curricular?  
-  A  qualquer  tempo,  as  situações  de  descomprometimento  persistentes  serão           
identificadas  e  o  estudante  será  advertido,  havendo  a  possibilidade  de  suspensão  do             
auxílio  permanência,  até  o  final  do  período  letivo  do  curso.  Quando  a  suspensão              
perdurar  até  o  final  do  período  letivo  do  curso,  o  retorno  fica  sujeito  ao               
cumprimento  das  regras  de  renovação  do  auxílio  permanência.  (A  resolução  deixa            
claro  a  possibilidade  de  suspensão  do  auxílio  permanência,  mas  não  faz  menção  se  o               
estudante   pode   ou   não   se   inscrever   em   nova   chamada   de   concessão.   
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-  Inserir  a  frequência  mínima,  inclusive,  para  os  discentes  que  fazem  apenas  uma              
unidade   curricular.   No   inciso   III,   o   comprometimento   fica   muito   vago.   

Artigos  Quantida 
de  

servidore 
s  

Comentários  
Continua  

Art.   5º   e/ou  
6º   -  

Condições  
de   acesso   e  

continuidade  
-   Auxílio  

Permanência  

5  CONTINUAÇÃO  
A  responsabilidade  da  manutenção  do  auxílio  ao  discente  recai,  geralmente,  para  os             
assistentes  sociais.  Seria  ideal  que  colocassem  um  mínimo  de  unidades  curriculares            
que  os  alunos  poderiam  reprovar  tipo  duas  ou  três.  Essa  avaliação  é  subjetiva              
demais.  Nós,  da  coordenadoria  pedagógica,  não  temos  esse  contato  direto  com  os             
discentes  como  os  professores  têm  e,  mesmo  eles,  não  querem  se  comprometer  em              
dizer  se  o  aluno  deveria,  ou  não,  ter  o  auxílio  suspenso  ou  cancelado.  No  parágrafo                
3°,  diz  que  a  qualquer  tempo,  as  situações  de  descomprometimento  persistentes            
serão  identificadas  tendo  a  possibilidade  de  suspensão  do  auxílio.  O  que  seria  esse              
descomprometimento  persistente?  Quantas  vezes  ter  conversado  com  o  discente?          
Infelizmente,  temos  que  ter  esses  parâmetros  na  lei  para  não  sermos  tão             
pressionadas  por  auditores.  Suspender  o  auxílio  e  permitir  que  ele  entre  nas  regras              
do   edital   de   renovação   não   é   muito   boa   opção.   Penso   que   tem   de   mudar   isso   aqui.   
-   Muitos   compreendem   que   por   cumprir   os   pré-requisitos   já   receberão   o   auxílio.  

Art.   7º   e/ou  
8º   e/ou   9º   -  
orçamento   e  
distribuição  
do   Art.   12  

Auxílio  
Permanência  

2  -  Art.  7:  independente  da  disponibilidade  orçamentária,  essa  política  deve  ser            
prioritária   na   instituição,   devido   à   atividade-fim   que   desempenhamos   à   sociedade.  
-  O  art.  7°  deixa  uma  dúvida:  basta  o  discente  ter  IVS  válido  para  ele  achar  que  tem                   
o  direito  ao  recebimento  e  não  é  bem  assim.  Ele  vai  concorrer  às  chamadas  de                
concessão.  O  art.  8°  fala  da  proporcionalidade  do  recebimento  do  auxílio.  Acho             
super  pertinente  isso,  mas  conforme  o  projeto  pedagógico  do  curso,  aí  já  discordo.              
Se  o  discente  vier  apenas  uma  vez  ao  IFSC,  ele  receberá  pelos  cinco  dias  porque  o                 
PPC  do  curso  diz  que  é  cinco  dias  na  semana.  No  parágrafo  único,  penso  que                
poderia  estar  a  situação  de  aluno  que  faz  uma  disciplina  EaD.  No  meu  câmpus,  tem                
essa  situação.  Como  não  teve  professor  de  Libras  para  ministrar  essa  disciplina,  a              
discente  teve  de  fazer  a  mesma  pelo  Cerfead  e  recebe  auxílio.  É  uma  questão  a  se                 
pensar.  

Art.   10   e/ou  
11-  

distribuição  
do   Auxílio  

Permanência  

1  -  Os  recursos  deveriam  ser  melhor  distribuídos.  Tem  muitos  alunos  que  estão             
ficando  de  fora.  Se  não  tem  orçamento  para  atender  a  todos,  então  que  se  diminua  o                 
valor.  

Art.   12   -  
Renovação  
do   Auxílio  

Permanência  

5  -   Extinguir   a   exigência   de   entrega   de   termo   de   compromisso   nas   renovações.   
-   Possibilidade   de   renovação   a   cada   rematrícula.  
-  Art.  12.  A  cada  rematrícula  do  estudante  será  realizada  RENOVAÇÃO  do  auxílio              
permanência.  Como  a  matrícula  no  geral  é  automática,  sugiro:  a  cada  semestre  fazer              
a   renovação.  
-   A   maioria   não   compreende   que   a   rematrícula   é   semestral.  
-   Ampliar   a   ênfase.  

Art.   13   e/ou  
14   e/ou   15   -  
Suspensão   e  
cancelament 
o   do   Auxílio  
Permanência  

3  -  Criar  abas  no  sistema  dos  paevs  para  inserir  arquivos  para  justificar  possíveis  suspensões  e                
cancelamentos.  
-  Art.  14  e  15:  onde  se  lê  artigo  5,  leia-se  artigo  6.  Ainda  sobre  artigo  15:  se  o  cancelamento  é                      
automático  para  o  descumprimento  do  inciso  II  do  artigo  6,  então  o  inciso  III  do  artigo  6  é                   
incompatível  com  a  informação  de  que  o  envolvimento  do  estudante  com  a  aprendizagem  é               
considerada  para  além  da  frequência,  visto  que  a  frequência  insuficiente  não  dá  margem  para               
uma   explicação   e   já   cancela   o   auxílio.   
No   art.   15,   não   existe   o   inciso   V   no   artigo   5°   ao   qual   ele   nos   remete.  
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Artigos  Quantida 

de  
servidore 

s  

Comentários  
Continua  

Art.   16   e/ou  
17   e/ou   18  
e/ou   19   -  

Publico   alvo  
do   Auxílio  

Compulsório  
 
 
 

5  -   Excluir   o   auxílio   compulsório   PROEJA.  
-   Artigo   16:   estabelecer   um   teto   de   renda   para   acessar   o   CadÚnico.   
-  necessidade  de  debate  acerca  do  auxílio  CADúnico.  Sugestão:  renda  per  capita  até              
2   salários-mínimos   conforme   edital   do   IVS.  
-   Art.   16   deveria   deixar   claro   quais   são   esses   públicos   estratégicos.  
-   Sugiro   aumento   do   Auxílio   Compulsório   para   pelo   menos   R$150,00  
 
 

Art.   20   -  
Condições  

de  
continuidade  
do   Auxílio  

Compulsório  
 

1  -   Mesmas   observações   já   feitas   anteriormente   sobre   continuidade.  
O   servidor   refere-se   a   4ªsugestão   sobre   os   art.   5º   e   6º   (grifo   nosso)  

Art.   21   -  
Renovação  
do   Auxílio  

Compulsório  
 

2  -   Extinguir   a   exigência   de   entrega   de   termo   de   compromisso   nas   renovações.   
-   Renovação   automática   a   cada   rematrícula.  

Art.   22   e/ou  
23   e/ou   24   -  
suspensão   e  
cancelament 

o   do  
Aux.Compul 

sório  
 

2  -  Criar  abas  no  sistema  do  paevs  para  inserir  arquivos  para  justificar  possíveis              
suspensões   e   cancelamentos.  
-   Sobre   artigos   23   e   24:   onde   se   lê   artigo   19,   leia-se   artigo   20.  

Art.   25   e/ou  
26   e/ou   27  

e/ou   28   -   do  
Auxílio  

Emergencial  

4  -  Se  o  Auxílio  é  para  um  agravo  emergencial,  não  deveria  se  exigir  orçamento,  pois                
nem   sempre   isso   é   possível.   Bastaria   a   avaliação   da   Assistente   Social.  
-   Excluir   os   três   orçamentos,   na   prática   a   execução   se   torna   inviável.   
-  Definir,  conceitualmente  melhor,  o  que  seria  esse  auxílio  emergencial.  Quais            
situações   mínimas   se   encaixam   aqui.  
-  Há  dificuldades  em  conceituar  a  necessidade  de  três  orçamentos  e  quais  situações              
configuram-se   emergenciais.  
 

Art.   29   -   do  
ACRI  

5  -   Necessidade   de   debate   acerca   do   auxílio   e   revisão   do   valor.  
-   Deve   ser   avaliado   se   esse   auxílio   foi   eficaz   na   manutenção   do   discente   na   escola.  
-   Acrescentar   que   o   ACRI   não   acumula   com   Auxílio   Compulsório.  
-   supressão.  
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Artigos  Quantida 

de  
servidore 

s  

Comentários  
Conclusão  

Art.   30   e/ou  
31   e/ou   32   -  
Disposições  

finais   –  
Recursos  

0   
 
 
 
 
 

Art.   33   -  
Disposições  
finais   -   da  

coordenação  
dos   auxílios  

1  -  O  auxílio  emergencial  será  coordenado  pelas  coordenadorias  pedagógicas  dos           
câmpus.  

Art.   34   ao   38  
-   disposições  
finais   gerais  

2  -  Excluir  a  periodicidade  das  avaliações  do  programa.  Deixar  apenas  que  será             
avaliado   periodicamente.   
-  Os  auxílios  financeiros  regulamentados  nesta  resolução  deverão  ser  avaliados  a            
cada  dois  anos,  pela  DAE  em  parceria  com  o  Comitê  de  Assistência  Estudantil,              
considerando  os  relatórios  produzidos  por  membros  da  DAE  e  do  Comitê  de             
Assistência   Estudantil.  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   

 

Várias  contribuições  foram  feitas  pelos  servidores,  no  entanto  entende-se  que  elas            

devem  ser  analisadas  à  luz  dos  dados  apresentados  nesta  avaliação,  bem  como,  da  avaliação               

realizada  em  2016,  pois  vários  aspectos  já  foram  discutidos  na  época  e  que  culminaram  nas                

mudanças   realizadas   na   resolução   em   2017.   

O  comprometimento  com  os  estudos  é  uma  das  condições  estabelecidas  na  Resolução             

CONSUP  N.41/2017  do  PAEVS  para  a  continuidade  do  recebimento  os  Auxílios  Permanência             

e   Compulsório   pelos   discentes.   

 
Art.  6º  São  condições  para  continuidade  no  auxílio  permanência:  III  -            
Comprometimento  com  os  estudos  a  ser  avaliado  através  do  envolvimento  do            
estudante  com  o  ambiente  acadêmico,  por  meio  de  sua  assiduidade,  empenho  e             
iniciativa  para  a  aprendizagem,  não  sendo  considerada  somente  a  aprovação.  Esta            
avaliação  é  realizada  pela  equipe  da  Coordenadoria  Pedagógica  do  câmpus,  com            
base  nos  atendimentos  multidisciplinares  ofertados  ao  estudante,  na  escuta          
qualificada   dos   docentes   e   participação   nos   Conselho   de   Classe.   (IFSC,   2017a)  

 

 

O  quadro  a  seguir  representa  a  avaliação  dos  servidores  em  relação  a  essa  condição  e  os                 

critérios   que   entendem   que   devem   ser   considerados.  
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Quadro   2 -   Avaliação   dos   servidores   com   relação   ao   critério   comprometimento   dos   discentes  

com   os   estudos,   para   continuidade   do   recebimento   dos   auxílios:   
Continua  

1-  Considero  um  item  que  deve  ser  melhor  discutido,  pois  mesmo  com  um  conjunto  de  critérios,  muitas  vezes                   
APENAS  a  reprovação  é  considerada  por  gestores  e  auditores,  a  revelia  da  equipe  técnica.  Dessa  forma,  o                  
auxílio   torna-se   uma   de   "moeda   de   troca"   e   não   um   direito   dos   estudantes.  

2  -  Para  além  do  comprometimento,  antes  disso,  tem  que  se  considerar  em  que  condições  este  estudante  chega                   
à  instituição,  qual  a  realidade  familiar,  profissional  e  emocional  está  inserido,  a  vida  escolar  antes  de  chegar                  
aqui.  Porque  a  matrícula  e  os  auxílios  por  si  só  não  dão  conta  de  suprir  as  mazelas  que  o  estudante  vive,  as                       
dificuldades  que  enfrenta  como  optar  entre  comer  e  pagar  o  transporte  para  vir  para  a  aula,  a  família  numerosa                    
em  casa  sem  renda  ou  com  renda  insuficiente  para  uma  vida  digna,  as  dificuldades  para  aquisição  de  uniforme,                   
para  compreensão  de  conhecimentos  na  linguagem  acadêmica...  O  Comprometimento  sim  é  importante,  mas  o               
constante  acompanhamento  da  situação  social  do  estudante  e  as  variáveis  que  influenciam  sua  vida  para  estar  na                  
escola   e   aprender   são   fundamentais   e   devem   ser   considerados   em   todas   as   etapas   do   processo.   

3   -   Avalio   as   notas   e   o   contexto   social   de   cada   discente.  

4  -  Essa  condicionalidade  tem  a  sua  importância  e  pertinência,  sobretudo  considerando  os  objetivos  da                
assistência  estudantil  e  da  concessão  de  auxílio  financeiro  aos  estudantes.  Associado  à  questão  da  frequência,  o                 
interesse  pelos  estudos,  a  iniciativa  do  estudante  no  processo  de  aprendizagem  (como  a  busca  pelo  atendimento                 
extraclasse,  monitorias,  hábitos  de  estudo,  etc)  são  fatores  a  serem  considerados  quando  é  necessário  determinar                
o  comprometimento  do  estudante.  Entretanto  essa  condicionalidade  é  difícil  de  ser  mensurada  pois  é  também                
muito  subjetiva;  como  dizer/sustentar  que  um  trabalhador-estudante,  que  não  obtém  êxito  nas  unidades              
curriculares  e  não  consegue  frequentar  atendimento  extra-classe  e  estabelecer  rotinas  de  estudo  é  comprometido               
com  seus  estudos?  A  avaliação  desse  critério  demanda  um  acompanhamento  ao  discente  que  ainda  não  está                 
bem   estruturado   e   encontra   limites   sobretudo   diante   das   demandas   de   trabalho   das   equipes   multiprofissionais.  

5  -  Assiduidade,  empenho  e  iniciativa  para  a  aprendizagem,  não  considerando  somente  a  aprovação  e,                
avaliações   realizadas   pela   equipe   da   Coordenadoria   Pedagógica   sobre   casos   específicos.  

6  -  Acredito  que  os  auxílios  contribuem  de  forma  decisiva  na  permanência  e  êxito  dos  estudantes,  acredito  que  a                    
frequência  aumenta,  quanto  ao  rendimento  escolar  percebemos  mudanças  depois  de  alguns  semestres.  Portanto              
discordo  das  auditorias  que  questionam  o  pagamento  de  auxílio  para  alunos  que  não  obtiveram  êxito  em  todas                  
as   unidades.  

7  -  Avalio  a  partir  dos  acompanhamentos  realizados.  Aqui  registramos  os  atendimentos  de  todos  os  servidores  e                  
temos  servidores  dedicados  a  cursos  específicos,  o  que  possibilita  um  acompanhamento  de  longo  prazo  e  a                 
verificação  do  atendimento  das  orientações  pelos  alunos.  Critérios:  orientações,  condições  sócio  -  econômicos,              
situação   de   emprego,   saúde…  

8  -  Nem  sempre  os  índices  quantitativos  são  suficientes,  precisa  ter  um  olhar  caso  a  caso.  Normalmente  a                   
vulnerabilidade   está   ligada   a   outros   fatores   e   não   apenas   o   econômico.  

9  -  Creio  que  seja  uma  condição  necessária  para  o  efetivo  objetivo  do  programa.  Contudo,  trata-se  de  uma                   
avaliação  subjetiva  e  de  difícil  mensuração.  Tento,  na  medida  do  possível,  acompanhar  os  estudantes,               
considerando   que   a   nota   não   é   critério   suficiente   para   fundamentar   qualquer   observação.  

10  -  Essa  condição  é  relevante.  Não  havendo  comprometimento  do  estudante,  este  valor  deveria  ser  devolvido,                 
uma  vez  que  se  trata  de  dinheiro  proveniente  da  contribuição  de  impostos  da  sociedade.  Se  tal  atitude  pudesse                   
ser  tomada,  muitos  levariam  mais  a  sério  a  ajuda  que  estão  recebendo,  e  certamente  teríamos  melhor                 
aproveitamento  e  bem  menos  evasão.  Contrapartidas  deveriam  ser  exigidas,  e  Termos  de  compromisso              
deveriam  ser  assinados  por  alunos  maiores  de  idade,  ou  pelos  responsáveis  de  menores  de  idade,  e  em  caso  de                    
não  cumprimento,  aproveitamento  ou  desistência,  o  erário  público  deveria  ser  ressarcido.  O  acesso  à               
Assistência   Estudantil   não   tem    diminuído   as   taxas   de   evasão   do   IFSC.   

11  -  Conseguimos,  como  equipe  Pedagógica,  acompanhar  e  intervir  nos  casos  de  falta  de  comprometimento  e                 
faltas.  
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Quadro   2 -   Avaliação   dos   servidores   com   relação   ao   critério   comprometimento   dos   discentes  

com   os   estudos,   para   continuidade   do   recebimento   dos   auxílios:   
Continua  

12  -  Concordo.  Os  critérios  subjetivos  são  possíveis  de  serem  analisados  em  reuniões  de  curso,  conselhos  de                  
classe,  atendimentos  na  Coordenadoria  Pedagógica,  etc.  Os  critérios  objetivos  a  serem  considerados  (mas  não               
determinantes)   são   notas   e   frequência.  

13  -  O  comprometimento  com  os  estudos  é  feito  o  monitoramento  através  de  conversa  com  a  equipe  da  coord.                    
pedagógica  (pedagoga  e  tec.  educacionais  que  acompanham  as  turmas),  acompanhamento  nos  conselhos  de              
classe,  contato  com  o  coord.  de  curso  técnico  e  superior  e  contato  com  o  prof.  responsável  pelo  FIC.                   
Parcialmente  pq  muitas  vezes  a  falta  de  comunicação  é  um  fator  dificultador.  Critérios:  como  é  uma  questão                  
subjetiva,  observamos  o  comprometimento  através  do  empenho,  iniciativa  e  comportamento  em  sala  e  nas               
atividades  individuais,  coletivas  e  etc;  frequência  escolar  e  justificativas  de  atrasos  e  saídas  antecipadas,  entrega                
de  trabalhos  e  envolvimento  do  estudante  durante  as  atividades  propostas  pelo  corpo  docente  do  curso  que                 
frequenta.  

14  -  Importante  que  fique  claro  que  o  estudante  que  fica  retido  nem  sempre  é  pela  falta  de  empenho  ou                     
iniciativa,  então  esta  análise  deve  ser  realizada  com  muito  cuidado,  para  que  não  se  baseie  apenas  em  notas,                   
mas   sim   todo   o   desenvolvimento   do   estudante.   

15  -  acho  pertinentes  são  a  frequência,  participação  em  sala  e  aprendizagem.  O  'comprometimento'  como  uma                 
das  condições  é  positivo  porque  'responde'  a  uma  demanda  de  parte  da  comunidade  acadêmica  que  ainda  não                  
consegue  compreender  o  PAEVS  como  um  direito  do  estudante  em  condição  de  vulnerabilidade.  Este  coletivo                
frequentemente  cobra  dos  colegas  envolvidos  na  operacionalização  do  programa  o  estabelecimento  de             
'contrapartida'  por  parte  estudantes  beneficiados.  Porém,  defendo  que  a  avaliação  deste  comprometimento             
continue  sendo  realizada  de  maneira  qualitativa,  ou  seja,  não  se  restringindo  a  itens  como  nota  e/ou  aprovação,                  
e  tendo  como  equipe  responsável  a  coordenadoria  pedagógica.  Se  não  considerados  estes  fatores,  alunos  com                
dificuldades  de  aprendizagem  no  IFSC  facilmente  perderão  este  auxílio,  se  considerarmos  a  maneira  como  são                
tratadas  (ou  ignoradas/pormenorizadas)  suas  especificidades/necessidades  de  adequação  de  conteúdos/métodos          
por   grande   parte   dos   docentes   na   nossa   instituição.   O   IFSC   não   é   uma   instituição   inclusiva.  

16  -  Penso  que  é  uma  condição  válida.  O  objetivo  do  auxílio  é  justamente  proporcionar  condições  para  que  o                    
aluno  consiga  se  manter  na  instituição,  portanto  é  válido  que  em  contrapartida  o  estudante  mostre  desempenho  e                  
assiduidade   na   aprendizagem.  

17  -  Acredito  a  descrição  esteja  de  acordo.  Incluiria  que  esse  acompanhamento  ocorre  durante  todo  o  semestre                  
letivo.  

18  -  Muito  vago.  Freqüência  nas  aulas,  nos  atendimentos,  monitorias,  nos  projetos,  aproveitamento,              
responsabilidade.  Precisaria  ter  uma  auto  avaliação  a  ser  entregue  com  um  programa  de  estudos  a  ser                 
desenvolvido   no   semestre.   

19  -  Esses  critérios  estão  adequados  a  continuidade.  O  que  precisamos  mesmo  é  o  trabalho  conjunto  com  as                   
coordenações  que  cobrem  dos  docentes  que  essas  informações  sejam  mais  efetivas,  e  sem  a  necessidade  de  nós                  
termos  de  ir  atrás  sempre.  Há  uma  dificuldade  no  entendimento  da  Assistência  Estudantil  de  nossos  colegas,                 
sejam   docentes   ou   TAES.  

20  -  No  câmpus  Continente  não  temos  problemas  com  relação  a  isto.  A  área  profissional  em  que  atuamos  lida                    
com  conhecimentos  mais  palatáveis.  Raras  exceções  ocorrem  nas  disciplinas  das  ciências  exatas  mas  indicamos               
o  atendimento  paralelo  para  suprir  as  dificuldades.  Não  me  lembro  de  suspensão  de  auxílio  por  conta  de                  
descomprometimento  ou  baixo  desempenho  de  estudante.  O  mais  comum  é  a  suspensão  de  auxílio  por  conta  de                  
faltas   excessivas.   

21  -  Avalio  como  muito  importante,  afinal,  o  recurso  público  é  um  investimento  na  vida  do  estudante.  Não  o                    
avalio  como  questão  burocrática  e  nem  punitiva  uma  vez  que  é  preciso  zelar  por  esse  recurso  ,  porém,  entendo                    
que  muitas  outras  questões  que  não  somente  financeiras  podem  interferir  no  desempenho  acadêmico  e  por  isso,                 
estar  com  o  estudante  pessoalmente,  conversa  e  etc  é  uma  excelente  alternativa  juntamente  com  o                
acompanhamento   virtual   e   análise   de   histórico   escolar  
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Quadro   2 -   Avaliação   dos   servidores   com   relação   ao   critério   comprometimento   dos   discentes  
com   os   estudos,   para   continuidade   do   recebimento   dos   auxílios:   

Continua  

22  -  Acho  que  o  item  trás  uma  boa  abordagem  já,  e  sobre  a  qual  eu  concordo.  Acredito  que  os  fatores                      
determinantes  não  serão  expressos  em  números  (notas  ou  frequência),  de  modo  que  a  avaliação  da  equipe                 
pedagógica  é  fundamental  e  deve  ser  tida  como  soberana,  pois  há  muita  pressão  não  apenas  por  nota,  mas  tbm                    
por   "contrapartida"   do   aluno   assistido   pela   AE.  

23  -  Entendo  como  apropriadas  e  um  avanço  importante  não  termos  menção  a  troca  de  trabalho  pelo                  
recebimento  de  auxílios.  Ainda  é  preciso  esclarecer  o  comprometimento  não  é  desempenho,  pois  há  alguma                
confusão   de   alguns   servidores.  

24  -  Entendo  o  comprometimento  com  os  estudos  como  ato  de  responsabilidade,  é  um  conjunto  a  ser  analisado                   
como  um  todo  no  processo  pedagógico,  podemos  avaliar  da  seguinte  forma:  o  estudante  está  presente  em  sala                  
de  aula;  o  estudante  participa  das  atividades  desenvolvidas  pelos  professores;  realiza  as  avaliações;  é               
colaborativo  com  os  colegas,  enfim,  é  um  processo  a  ser  avaliado  diariamente  pelo  professor  e  esse  deve  ter                   
uma  relação  de  proximidade  com  a  coordenadoria  pedagógica  para  que  a  avaliação  não  seja  realizada  apenas                 
no   conselho   de   classe,   do   contrário,   não   vejo   necessidade   para   permanecer   na   resolução.  

25  -  O  comprometimento  com  os  estudos  deve  ser  avaliado  pela  equipe  pedagógica  junto  da  assistente  social  do                   
câmpus.   

26  -  Acredito  que  seja  importante  essa  condição.  Deve-se  considerar  o  progresso  no  estudante  no  curso,  levando                  
em   conta   a   situação   de   vulnerabilidade   dele.  

27  -  O  comprometimento  fica  muito  vago  nesta  resolução.  Penso  que  deveria,  infelizmente,  ter  algo  do  tipo                  
tantas   unidades   curriculares   poderiam   reprovar.   É   muito   subjetivo   esse   ponto.  

28   -   Precisa   ser   mais   monitorado,   não   somente   pela   assistente   social.  

29  -  Acho  bem  importante  esse  item  do  artigo,  porém  não  deve  ser  analisado  isolado,  Acho  importante  manter                   
a   avaliação   pela   equipe   do   pedagógico.  

30  -  A  condição  é  positiva  em  relação  a  desfocar  do  desempenho  avaliado  por  provas  e  notas,  possibilitando                   
avaliação   de   cada   situação.  

31  -  O  rendimento  do  estudante  abarcando,  comprometimento  com  os  estudos,  assiduidade  nas  aulas  e                
disponibilidade  para  participar  das  aulas  de  atendimento  paralelo  durante  o  semestre,  avaliado  por  equipe               
multidisciplinar,   juntamente   com   o   retorno   dos   professores   envolvidos.   

32  -  Esse  critério  é  extremamente  importante,  devendo  permanecer  em  edital.  É  uma  condição  peculiar  e                 
subjetiva   que   deve   ser   encaminhada   pelos   docentes   e   principalmente   discutida   em   Conselhos   de   Classe.  

33  -  Nem  todas  as  condições  são  atendidas,  não  há  na  sua  maioria,  uma  escuta  qualificada  dos  docentes  e                    
participação   nos   Conselho   de   Classe.  

34   -   É   importante   manter   o   comprometimento   e   pensar   em   estratégias   de   monitoramento   no   decorrer   do   ano.   

35  -  Acredito  na  importância  da  condição.  -participação  nas  atividades;  interesse  em  procurar  auxílio  para  as                 
dificuldades;   aceitar   as   propostas   e   estudos   recebidos   pelos   servidores   que   acompanham.  

36   -   Considero   muito   importante.   Os   critérios   definidos   no   art.   6º   devem   ser   considerados.   

37  -  Compreendo  que  este  comprometimento  dos  estudantes  considerado  é  eficiente.  Nos  dá  respaldo  para                
orientar   os   estudantes   quanto   ao   bom   uso   do   dinheiro   público.   

38   -   Deve   continuar   desta   maneira,   não   somente   e   a   frequência   deve   considerada.  

39   -   Avalio   importante   e   essencial   para   ter   amparo   legal   de   intervenção   com   os   estudantes.  

40   -   Criar   abas   no   sistema   do   paevs   para   cadastrar/inserir   arquivos.  
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Quadro   2 -   Avaliação   dos   servidores   com   relação   ao   critério   comprometimento   dos   discentes  

com   os   estudos,   para   continuidade   do   recebimento   dos   auxílios:   
Conclusão  

41   -   Condições   adequadas   e   entendo   que   devem   ser   mantidas   como   estão.  

42  -  Considero  um  critério  importante,  entendo  que  se  o  aluno  não  está  no  câmpus  para  estudar  os  motivos                    
devem  ser  investigados.  Em  muitos  casos  em  que  o  auxílio  foi  suspenso  por  um  ou  dois  meses  tivemos  melhora                    
no  comprometimento.  Todos  os  auxílios  visam  a  permanência  e  o  êxito  do  aluno,  se  ele  está  em  situação  de                    
vulnerabilidade,  mas  não  se  compromete  com  os  estudos,  acredito  que  ele  precisa  buscar  uma  solução  fora  da                  
instituição.  Deve  buscar  outros  auxílios  através  da  assistência  social  do  município  ou  ele  ou  a  família  buscar                  
alguma  renda  extra.  Não  sou  a  favor  de  manter  um  aluno  que  não  tem  interesse  no  curso  para  que  continue                     
recebendo   o   auxílio.   

43  -  A  pergunta  não  está  clara.  Os  critérios  a  serem  considerados  são  os  que  estão  no  edital:  assiduidade,                    
empenho.....  

44  -  Acho  essa  condição  necessária  para  o  recebimento  do  auxílio.  Penso  que  o  comprometimento  dos  discentes                  
com   os   estudos   não   deve   ser   deixado   para   trás.  

45  -  De  muita  relevância,  pois  esse  recurso  financeiro  existe  para  a  permanência  do  estudante  no  curso  e  os                    
critérios   que   considero   pertinentes    são   a   frequência,   participação   em   sala    e   aprendizagem.  

46   -   Ok,   concordo.   

47   -   Concordo,   continuar.  

48   –   Frequência.  

49   -   Frequência   e   comprometimento   (nota).  

50   -   Entendo   como   condição   necessária.  

51  -  Avalio  como  necessária  pois  o  recebimento  do  Auxílio,  em  condições  normais,  deve  ter  essa  contrapartida                  
por   parte   do   estudante.  

52   -   Participação   e   frequência  

53   -   Sim,   estou   de   acordo.  

54   -   Prefiro   não   opinar.  
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   

 

Analisando  algumas  falas,  percebe-se  que  alguns  servidores  não  entendem  a           

assistência  estudantil  enquanto  direito  do  discente  no  sentido  de  propiciar  condições  para  a              

garantia  do  direito  à  educação,  mas  equivocadamente  a  veem  como  ajuda  e  que  deve  ter                

contrapartida  do  estudante.  O  comprometimento  dos  estudos,  se  mantido  enquanto  condição            

de  permanência  nos  auxílios,  não  deve  levar  em  conta  somente  o  desempenho  acadêmico  e               

sim  as  diversas  situações  apresentadas  pelo  estudante,  que  muitas  vezes  vão  além  de  questões               

financeiras,  e  que  interferem  no  seu  processo  de  ensino  aprendizagem.  A  análise  do              

comprometimento  de  estudos  deve  ser  realizado  em  conjunto  entre  os  técnicos  e  docentes,              
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paralelamente  às  ações  de  acompanhamento  aos  discentes.  Como  os  entendimentos  são            

diversos,   sugere-se   rever   o   conceito   na   resolução   para   que   fique   mais   claro.   

Neste  sentido,  o  acompanhamento  aos  discentes  também  está  previsto  na  resolução  do             

PAEVS.  Assim  sendo,  foi  perguntado  aos  servidores  se,  para  além  da  concessão  dos  auxílios,               

tem  conseguido  realizar  o  acompanhamento  aos  discentes.  A  maioria,  59,26%,  informou  que             

só  consegue  fazer  o  acompanhamento  parcialmente,  12,  96%  respondeu  que  consegue  fazer  o              

acompanhamento,  12,96%  não  consegue  fazer  o  acompanhamento  e  14,81%  informou  que            

não  faz  parte  da  sua  atribuição  realizar  acompanhamento  de  discentes.  Alguns  servidores             

inseriram   comentários   em   relação   ao   tema   e   que   serão   apresentados   na   tabela   a   seguir.   

 

Quadro   3    -   Comentários   dos   servidores   sobre   o   acompanhamento   de   discentes    

Acompanhamento  Comentários  
Continua  

Sim  1-  Realizamos  acompanhamento  mensal  dos  estudantes  contemplados  com  os  auxílios  da            
Assistência  Estudantil.  O  acompanhamento  é  realizado  em  formato  de  relatório,  participam  do             
processo  membros  da  Coordenadoria  Pedagógica  e  Coordenação  de  Curso.  Sempre  que            
necessário  realizamos  visitas  domiciliares,  encaminhamentos  para  rede  de  atendimento  do           
município  e  acompanhamos  os  casos  de  estudante  que  protocolaram  a  solicitação  de  exercício              
domiciliar   por   motivos   de   saúde   ou   outros.   
2  -  Uma  das  atividades  principais  do  meu  cargo  é  o  acompanhamento  dos  discentes,  por  isso                 
procuro  dar  foco  nisso.  No  entanto,  é  importante  destacar  que  o  processo  de  análise  de  renda,  o                  
recebimento  dos  documentos  de  renda  e  IVS  e  orientação  dos  estudantes  em  relação  ao  PAEVS                
consomem  bastante  do  meu  tempo,  assim  como  das  demais  servidoras  da  Coordenadoria             
Pedagógica.  
3  -  Acompanhamos  os  alunos  individualmente  e  quando  há  alguma  possibilidade  de  suspensão              
do  auxílio  chamamos  o  aluno  para  entender  suas  dificuldades  em  relação  a  nota,  frequência  ou                
comprometimento  
4  -  Como  pedagoga,  a  minha  função  principal  é  o  atendimento,  acolhimento  e  acompanhamento               
dos   alunos.  

Parcialmente  1  -  Em  períodos  de  grande  demanda  em  relação  ao  PAEVS,  nosso  trabalho  se  restringe  ao                 
atendimento  aos  estudantes  para  esclarecimentos  sobre  a  documentação.  A  solicitação  de  um             
volume  grande  de  documentos  e  a  diversidade  deles  faz  com  que  o  estudante  retorne  muitas                
vezes  ao  setor  e  muitas  vezes  ainda  ele  não  é  contemplado,  gerando  frustração  a  todos  e  evasão.                  
A  qualidade  da  permanência  é  posta  em  risco  desde  o  momento  que  o  estudante  cotista  entra                 
visto  que  o  sem  número  de  documentação  a  entregar  é  desanimador.  O  acompanhamento              
discente  tem  sido  realizado  com  olhar  multidisciplinar  com  mais  qualidade  nos  períodos  de              
"baixa"   do   PAEVS.  
3  -  Conseguimos  acompanhar,  mas  não  de  maneira  que  gostaríamos.  É  muita  gente  e  os                
atendimentos   diversos   não   nos   deixam   focar   em   apenas   isso   em   um   grande   período   do   dia.  
4  -  As  chamadas  mensais  para  IVS  e  resultado  do  PAEVS  consomem  muito  tempo  e  atrapalham                 
o   planejamento   de   outras   atividades.  
5  -  O  acompanhamento  realizado  é  insuficiente  e,  na  maioria  das  vezes  consiste  no               
monitoramento  de  frequência  dos  estudantes  que  recebem  os  auxílios.  O  acompanhamento  ao             
discente,  realizado  de  forma  mais  completa,  que  componha-se  mais  próximo  da  totalidade  do              
estudante,   acontece   em   casos   pontuais.  
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Quadro   3    -   Comentários   dos   servidores   sobre   o   acompanhamento   de   discentes  

Acompanhamento  Comentários                                                                                      Conclusão  

Parcialmente  6  -  Varia  conforme  o  calendário  acadêmico  e  as  inúmeras  atribuições  que  são  atendidas  pela                
Coordenadoria   Pedagógica.  
7  -  Parcialmente  pois  iniciei  as  atividades  na  instituição  recentemente,  e  estou  me  apropriando               
das   atividades   e   atribuições.   
8  -  Não  temos  espaço  adequado  para  atender  aos  alunos  no  setor  e  sala  individualizada  para                 
atendimento   ao   aluno.  

 9  -  Apenas  nos  conselhos  de  classe  e  quando  eles  nos  procuram  individualmente.  Não                
conseguimos   fazer   atividades   culturais   e   de   formação   política   com   estes   alunos  
10  -  com  o  aperfeiçoamento  do  acompanhamento  docente  e  da  secretaria,  facilitou  bastante,  mas               
ainda   falta   melhorar  
11   -   O   volume/a   quantidade   de   alunos   
12  -  O  câmpus  é  pequeno,  conheço  todos  os  alunos,  vamos  acompanhando  aqueles  que  mais                
demandam,  porém  não  temos  um  trabalho  específico  com  os  alunos  que  recebem  os  auxílios,  e                
sim   acompanhamos   todos   os   alunos,   após   o   conselho   de   classe   intermediário.  
13   -   Sempre   dependemos   de   um   terceiro   ,   principalmente   na   frequência.  
 

Não   1   -   Sugiro   elaborar   uma   metodologia   para   acompanhamento   dos   alunos   em   parceira   com   a   DAE  
e   Fórum   de   Serviço   Social   

Não   faz   parte   da  
minha   atribuição  

realizar  
acompanhamento   de  

discentes  

1   -   Acompanho   o   processo   ensino   aprendizagem   dos   discentes  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   

 

As  respostas  e  comentários  dos  servidores  reforçam  a  opinião  dos  discentes,  que             

teceram  muitos  elogios  ao  atendimento  dos  profissionais  das  Coordenadorias/Núcleos          

pedagógicos  e  destacaram  a  importância  dos  atendimentos,  principalmente  de  profissionais           

específicos  como  Assistentes  Sociais,  Psicólogos  e  Pedagogos,  contribuindo  na  sua           

permanência  e  conclusão  do  seu  curso.  Entende-se  que  o  atendimento  ao  discente  deve  ser               

mais  amplo  e  extrapolar  os  limites  da  concessão  dos  auxílios.  Porém  o  excesso  de  trabalho                

aliado  a  equipes  incompletas  e/ou  reduzidas  pode  ser  um  impeditivo  para  a  realização  desse               

trabalho  tão  necessário  e  importante  para  os  discentes.  Sabe-se  que  a  evasão  é  um  grande                

desafio  para  as  instituições  públicas  e  que  ela  ocorre  por  diversos  motivos,  tanto  internos               

quanto  externos  à  instituição.  Isso  exige  um  olhar  diferenciado  dos  profissionais  que  prestam              

atendimento  aos  discentes  que  vivem  realidades  tão  diversas,  no  sentido  de  ouví-los  e              

apresentar  possibilidades  de  acesso  a  bens  e  serviços,  internos  ou  externos  à  instituição,  bem               

como,  uma  articulação  com  os  docentes  e  demais  servidores  envolvidos  no  processo  de  ensino               

aprendizagem,   visando   a   sua   permanência.   
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Foi  perguntado  aos  servidores  se  utilizam  o  sistema  PAEVS,  para  operacionalizar  e/ou             

gerenciar  o  Programa  PAEVS  e  o  IVS,  no  IFSC.  Dentre  eles,  64,81%  relataram  que  utilizam  o                 

sistema  e  estes,  opinaram  sobre  alguns  quesitos  relacionados  a  ele,  conforme  tabela  a  seguir.               

Os  quesitos  foram  apresentados  aos  participantes  utilizando  a  escala  Likert  de  cinco  pontos,              

em  que  1  é  considerado  como  “discordo  totalmente”  e  5  como  “concordo  totalmente”,              

conforme   segue.   

 

Tabela   17    -   Opinião   dos   servidores   sobre   o   Sistema   PAEVS  

Quesitos  Percentual   (%)   de  
Servidores/pontuação   atribuída   

1  2  3  4  5  

O  sistema  contribuiu  para  diminuir  a  margem  de  erros  e  agilizar  os             
processos.  

0,00  5,71  8,57  31,43  54,28  

O   sistema   contribuiu   no   ajuste   dos   fluxos   e   processos.  0,00  5,71  2,85  48,57  42,85  

O  sistema  atende  as  condições  necessárias  para  a  inclusão  e  controle  de             
vigência   do   IVS.  

2,85  2,85  14,28  31,43  48,85  

O  sistema  atende  de  forma  adequada  a  geração  de  relatórios  de  cadastros             
de   IVS.  

2,85  11,42  25,71  34,28  25,71  

O  sistema  está  adequado  em  relação  a  consulta  de  IVS  (aba  consultas),             
considerando   o   fato   de   esta   ser   de   acesso   a   todos   os   discentes   e   servidores.  

2,85  5,71  20,00  40,00  31,43  

O  sistema  atende  as  condições  necessárias  para  a  inclusão  dos  auxílios            
financeiros:   compulsórios,   emergencial   e   ACRI.  

0,00  2,85  17,14  17,14  62,85  

O  sistema  atende  as  condições  necessárias  para  gerar,  enviar  e  controlar  os             
pagamentos   de   todos   os   auxílios   financeiros   do   PAEVS.  

5,71  8,57  8,57  34,28  42,85  

O  sistema  atende  as  condições  necessárias  para  a  realização  do  processo            
de  renovação  dos  auxílios  financeiros  Permanência  e  Compulsórios         
(inserção   do   termo   de   compromisso,   suspensão   e   cancelamento).  

0,00  5,71  20,00  28,57  45,71  

O  sistema  atende  de  forma  adequada  o  processamento  e  a  geração  de             
relatórios   das   chamadas   do   auxílio   permanência.  

2,85  5,71  25,71  34,28  31,43  

O  sistema  atende  de  forma  adequada  a  geração  de  relatórios  quantitativos            
orçamentários   dos   auxílios   financeiros   do   PAEVS   (aba   relatórios).  

2,85  8,57  22,85  37,14  28,57  

O  sistema  permite  o  rastreamento,  de  forma  adequada,  de  alterações           
realizadas  nas  planilhas  Geral  e  financeiras  (Log  de  Planilha  e  Log            
financeiro).  

0,00  17,14  31,43  25,71  25,71  

O  sistema  está  adequado  em  relação  aos  parâmetros:  calendários  de  IVS  e             
calendário   financeiro.  

0,00  8,57  22,85  28,57  40,00  

Fonte:   Dados   da   pesquisa.   A   autora   (2020)  
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A  maioria  dos  servidores  avaliou  o  sistema  de  forma  positiva  em  todos  os  quesitos               

apresentados.  No  entanto,  podemos  observar  que  em  alguns  quesitos  há  um  número             

considerável  de  servidores  que  se  manteve  neutro.  Parte  disso  se  deve  ao  fato  de  que  nem                 

todos  os  servidores  respondentes  utilizam  todas  as  abas  disponíveis  no  sistema  e,  nem  todas               

as  abas  estão  disponíveis  para  todos  os  perfis.  O  acesso  varia  conforme  as  atribuições  de  cada                 

um  no  sistema.  Apesar  de  ser  a  minoria,  alguns  quesitos  foram  avaliados  de  forma  negativa,  o                 

que  demanda  atenção  no  sentido  de  melhorar  continuamente  as  funcionalidades  do  sistema             

em  relação  a  sua  usuabilidade,  bem  como  para  atender  as  demandas  dos  servidores  que  atuam                

com  a  assistência  estudantil  nos  câmpus  e  na  reitoria  e  dos  discentes.  Por  exemplo,  a  parte                 

relacionada  a  emissão  de  relatórios,  tanto  de  IVS  quanto  dos  auxílios  e  os  menus  de  Log  de                  

planilha  e  Log  financeiro  –  que  permitem  auditoria,  tanto  das  alterações  da  planilha  geral               

quanto  dos  fluxos  financeiros.  Para  além  destes,  outras  sugestões  foram  dadas  por  servidores              

respondentes,  como  por  exemplo:  melhoria  no  layout  do  sistema;  mais  funcionalidades            

automáticas  relacionadas  ao  cancelamento  de  auxílios;  incremento  das  equipes  para  que  o             

trabalho  não  fique  restrito  a  um  ou  dois  servidores;  importação  automática  dos  pagamentos              

dos  auxílios  realizados  por  meio  do  SIAFI  para  o  sistema  PAEVS.  Para  além  destas  sugestões,                

entende-se  também  como  importante  avaliar  a  possibilidade  de  avançar  na  customização  do             

sistema  no  sentido  de  possibilitar  que  o  discente  possa,  por  meio  dele,  efetuar  sua  solicitação                

de  IVS,  submeter  documentos  para  análise,  sua  inscrição  nos  auxílios,  o  acesso  aos  resultados               

das   concessões   de   seus   auxílios   e   ao   status   dos   pagamentos   referentes   aos   seus   auxílios.  

A  escuta  das  vozes  dos  servidores  traz  elementos  muito  significativos  para  a             

avaliação  do  IVS  e  PAEVS  abrindo  pistas  para  a  necessidade  de  amplas  discussões  sobre  as                

atividades  que  vêm  sendo  desenvolvidas,  apontando  os  avanços  mas  também  registrando            

caminhos  a  percorrer  em  relação  à  necessidade  de  um  atendimento  mais  efetivo,  pois  apesar               

de  acompanharem  o  processo  esse  acompanhamento  não  acontece  da  maneira  que  deveria  ser              

haja  vista  que  o  número  de  solicitações  aumentam:  “É  muita  gente  e  os  atendimentos  diversos                

não  nos  deixam  focar  em  apenas  isso  em  um  grande  período  do  dia.  As  chamadas  mensais                 

para  IVS  e  resultado  do  PAEVS  consomem  muito  tempo  e  atrapalham  o  planejamento  de               

outras  atividades”  (Servidora).  Não  é  possível  “fazer  atividades  culturais  e  de  formação             

política  com  estes  alunos”  e  compreender  “que  muitas  outras  questões  que  não  somente              
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financeiras  podem  interferir  no  desempenho  acadêmico  e  por  isso,  estar  com  o  estudante              

pessoalmente,   conversar…’’   e   fazer   o   exercício   da   escuta.   

Muitos  argumentos  dos  servidores  dialogam  com  o  argumentos/depoimentos  dos          

discentes:   
O  IFSC  deve  investir  numa  política  de  Assistência  Estudantil  para  além  de             
pagamento  de  auxílios  financeiros,  visto  que  o  calendário  de  pagamentos  em  grande             
parte  das  vezes  não  é  acessível  no  momento  crítico  de  maior  necessidade  do              
estudante”;   uma    “campanha   que   acolhimento   é   trabalho   de   todos.   (Discente)  
 

Estas  falas  fazem  ressonância  nas  falas  dos  discentes  que  repetidas  vezes  enaltecem  o              

atendimento  recebido  pelos  servidores  responsáveis  pela  Assistência  Estudantil,  no  sentido  de            

gratidão,  de  acolhimento,  de  minimização  da  vergonha  e  do  constrangimento  por  precisar  do              

auxílio,  bem  como  a  revisão  do  calendário  de  pagamento,  entre  tantas  outras  possibilidades  de               

escuta   e   diálogo.  

 

4.2.2   -   Opinião   dos   servidores   sobre   o   IVS  

 

Os  servidores  foram  consultados  sobre  a  sua  participação  em  cada  etapa  do  processo              

de  operacionalização  do  IVS.  A  questão  foi  apresentada  utilizando-se  a  escala  Likert  de  cinco               

pontos,  considerando  1  como  “nenhum  envolvimento”  e  cinco  como  “máximo           

envolvimento”.   

 

Tabela   18    -   Envolvimento   dos   servidores   em   cada   etapa   do   processo   do   IVS  

Etapas  Percentual   (%)   de  
servidores/pontuação   atribuída  

1  2  3  4  5  

                                 Continua  

Elaborar   e   publicar   o   Edital  75,93  14,81  1,85  3,70  3,70  

Administrar   o   sistema   informatizado   de   gerenciamento   do   PAEVS/IVS  70,37  5,55  7,41  5,55  11,11  

Publicar   o   IVS   no   site   do   IFSC  88,89  3,70  1,85  1,85  3,70  

Analisar  a  renda  bruta  per  capita  (como  integrante  da  comissão  ou  na             
organização   das   capacitações)  

31,48  1,85  7,41  5,55  53,70  

Receber   e   encaminhar   documentos   para   a   Comissão   de   análise   de   renda  7,41  5,55  3,70  5,55  77,78  

Arquivar   documentos   da   análise   de   renda  27,78  7,41  11,11  9,26  44,44  
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Tabela   18    -   Envolvimento   dos   servidores   em   cada   etapa   do   processo   do   IVS  

Etapas  Percentual   (%)   de  
servidores/pontuação   atribuída  

1  2  3  4  5  

                                 Conclusão  

Receber   e   encaminhar   documentos   para   as   Assistentes   Sociais  11,11  3,70  9,26  9,26  66,66  

Efetuar   a   divulgação   do   edital   do   IVS   aos   discentes  14,81  7,41  12,96  14,81  50,00  

Efetuar   a   divulgação   do   resultado   do   IVS   aos   discentes  9,26  9,26  12,96  16,66  51,85  

Atender  e  orientar  os  discentes  sobre  as  regras  e  documentos  necessários            
para   a   obtenção   do   IVS  

1,85  0,00  9,26  14,81  74,07  

Analisar   os   Agravantes   sociais   do   IVS  51,85  3,70  7,41  0,00  37,04  

Cadastrar   o   IVS   no   sistema   informatizado   de   Gestão   PAEVS/IVS  57,41  55,55  1,85  1,85  33,33  

Arquivar   documentos   do   IVS  35,18  3,70  9,26  3,70  48,15  
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   

 

Assim  como  no  Programa  PAEVS,  algumas  das  etapas  do  IVS  especificadas  na  tabela              

acima,  são  atribuídas  à  reitoria  outras  aos  câmpus  e  dentre  elas  também  há  algumas  atribuídas                

a  profissionais  ou  setores  específicos.  Dessa  forma  pode-se  observar  que  nas  três  primeiras              

etapas  a  maioria  dos  servidores  responder  ter  nenhum  ou  pouco  envolvimento  pois  estas  são               

elaboradas  por  servidores  da  reitoria.  A  análise  e  o  cadastramento  do  IVS  no  sistema  do                

PAEVS  são  atribuições  dos  assistentes  sociais  e  podem  ser  realizadas  tanto  nos  câmpus              

quanto  na  reitoria,  quando  não  há  profissionais  do  serviço  social  nos  campus.  Por  isso  a                

resposta  dos  servidores  está  em  sua  maioria  em  nenhuma  participação  e  em  seguida  em               

máxima   participação,   em   função   da   diversidade   de   profissionais   que   participaram   da   pesquisa.  

 As  demais  etapas  são  realizadas  nos  câmpus  com  envolvimentos  da  maioria  dos              

servidores,  principalmente  em  relação  ao  recebimento  e  envio  de  documentos  e  no             

atendimento  aos  discentes.  Em  realização  a  etapa  de  análise  de  renda  bruta  per  capita,               

realizada  por  comissões  de  análise,  houve  comentários  de  servidores  de  que  há  câmpus  em               

que  a  comissão  é  constituída  somente  por  servidores  de  um  mesmo  setor  e  que  por  vezes  se                  

concentram  somente  em  um  profissional  o  que  difere  do  estabelecido  na  instrução  normativa              

de  análise  de  renda.  Outra  questão  pontuada  é  que  a  rotatividade  frequente  de  integrantes  da                

comissão  de  análise  acaba  dificultando  o  processo,  já  que  os  integrantes  precisam  ser              
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capacitados  para  realização  da  atividade.  Isto  pode  gerar  atrasos  na  etapa  de  emissão  do  IVS,                

por  ser  esta  a  primeira  etapa  do  processo,  e  consequentemente  vir  a  prejudicar  o  discente,  no                 

sentido  de  impedir  ou  atrasar  as  sua  participação  em  editais  ou  solicitação  de  auxílios  que                

utilizam   o   IVS   como   critério   de   seleção    único   ou   associado.  

A  tabela  a  seguir  reflete  a  opinião  dos  servidores  em  relação  aos  quesitos  apresentados               

sobre  a  estrutura  física  e  de  pessoal  para  a  realização  das  etapas  do  IVS.  A  questão  foi                  

apresentada  utilizando-se  a  escala  Likert  de  cinco  pontos,  considerando  1  como  “discordo             

totalmente”   e   cinco   como   “concordo   totalmente”.  

Tabela   19    -   Opinião   dos   servidores   em   relação   à   estrutura   física   e   de   pessoal   para   realização  

das   etapas   do   IVS   em   seu   local   de   trabalho  

Quesitos  Percentual  (%)  de  servidores/pontuação     
atribuída  

1  2  3  4  5  

Integram  a  equipe  pelo  menos  um  (1)  servidor  de  todos  os            
cargos  específicos  como:  Assistente  Social,  Psicólogos,       
Pedagogos   e   Nutricionistas  

20,37  14,81  16,66  22,22  25,93  

Integram  a  equipe  pelo  menos  1  (um)  servidor  de  cargos  como:            
Técnicos  em  Assuntos  Educacionais,  Administrativos      
(administradores  e/ou  assistentes  administrativos)  e  Assistentes       
de   Alunos  

7,41  18,52  22,22  16,66  35,18  

A  quantidade  de  integrantes  da  equipe  é  compatível  com  o           
atendimento   da   demanda  

14,81  25,93  25,93  11,11  22,22  

O  relacionamento  interpessoal  entre  os  integrantes  da  equipe  é          
adequado  

1,85  5,55  16,66  22,22  53,70  

O  espaço  físico  é  adequado  para  o  número  de  integrantes  da            
equipe  

11,11  18,52  14,81  18,52  37,04  

O  espaço  físico  é  adequado  para  atendimento  individual  do          
discente  (que  propicie  a  manutenção  do  sigilo  das  informações          
prestadas   pelo   discente   durante   o   atendimento)  

46,30  9,26  20,37  9,26  14,81  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   

 

As  opiniões  dos  servidores  em  relação  a  estrutura  física  e  de  pessoal  para              

operacionalização  das  etapas  do  IVS  não  varia  muito  do  que  disseram  sobre  a              

operacionalização  do  PAEVS,  tabela  14,  já  que  em  algumas  etapas  são  operacionalizadas             

pelos  mesmos  servidores,  ou  seja,  equipes  incompletas  e/ou  insuficientes  em  relação  a             

demanda  e  espaço  físico  não  adequado  em  todos  os  câmpus,  principalmente  no  que  se  refere                

ao   atendimento   individual   dos   discentes.   
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Em  sua  tese  de  doutorado  sobre  Assistência  Estudantil,  Kowalski  (2012,  p.145)            

também  traz  a  fala  de  alguns  TAEs  entrevistados,  revelando  a  necessidade  de  mais  recursos               

humanos   na   Assistência   Estudantil,   para   atender   as   demandas:   
Com  essa  grande  demanda,  a  gente  recai  num  problema  que  é  a  questão  de  recursos                
humanos,  muitas  vezes  fazemos  o  trivial  por  falta  de  condições  de  fazer  outras              
coisas,  o  número  tão  limitado  de  pessoas  para  atender,  que  acabamos  fazendo  o              
básico  do  básico.  Fazemos  o  que  é  obrigatório!.  É...  com  isso  não  temos  nem  tempo                
de   pensar   outras   atividades.  

 
E   enfatiza,   trazendo   as   falas   dos   TAEs:  

Assunto  estudantil  não  é  só  assunto  da  PRAE  e  sim,  assunto  de  toda  a  universidade!                
O  próprio  nome  PRAE  não  é  por  acaso,  já  vem  engendrado  a  lógica  de  que  é  uma                  
pró-reitoria  de  assuntos  estudantis  e  não  uma  pró-reitoria  de  assistência  estudantil.            
Assuntos  estudantis  deveria  estar  em  todas  as  outras  pró-reitorias  da  universidade.            
As  outras  pró-reitorias  também  tratam  de  assuntos  estudantis,  mas,  simbolicamente  é            
a  PRAE  que  tem  a  sobrecarga  maior  e  isso  tem  uma  consequência  até  no  nosso                
orçamento.   (KOWALSKY,   2012,   p.145)  

 

Os  servidores  também  avaliaram  os  métodos  utilizados  para  a  divulgação  das  regras             

do  edital  e  do  resultado  do  IVS  em  seu  câmpus,  para  os  discentes.  Esta  questão  foi                 

apresentada  aos  servidores  utilizando-se  a  escala  Likert  de  cinco  pontos,  sendo  1  considerado              

como   “não   utilizado”   e   5   como   “sempre   utilizado”.   

 
Tabela   20    –   Métodos   utilizados   para   a   divulgação   das   regras   do   edital   e   do   resultado   do   IVS  

Métodos   de   divulgação  Percentual   (%)   de  
servidores/pontuação   atribuída  

1  2  3  4  5  

Por  meio  de  publicação  de  documentos,  informativos  e  resultados          
na   página   do   IFSC  

18,52  12,96  14,81  14,81  38,89  

Por  meio  de  materiais  de  divulgação  impressos  (banner,  cartaz,          
folder,   etc)   e/ou   no   mural   do   câmpus  

3,70  5,56  9,26  20,37  61,11  

Divulgação  coletiva  aos  discentes  (palestras,  reuniões,  sala  de         
aula,   etc.)  

14,81  7,41  16,67  24,07  37,04  

Contato   com   o   discente   de   forma   individual   pessoalmente  5,56  7,41  11,11  22,22  53,70  

Contato  com  o  discente  de  forma  individual  por  e-mail  ou           
telefone  

12,96  7,41  16,67  22,22  40,74  

Repasse  de  informação  para  outros  servidores  (ex.  professores,         
coordenação  de  curso)  para  comunicar  aos  alunos  em  sala  de  aula            
ou   outros   espaços  

18,52  18,52  16,67  16,67  29,63  

Outros   métodos   de   divulgação  35,19  11,11  18,52  11,11  24,07  
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.  
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Assim  como  em  relação  ao  PAEVS,  pode-se  observar  que,  de  acordo  com  os              

servidores,  todos  os  métodos  de  divulgação  apresentados  na  tabela  são  utilizados  para             

informar  aos  discentes  sobre  o  edital  e  os  resultados  do  IVS,  alguns  mais  outros  menos.                

Aparecem  como  mais  utilizados  os  materiais  impressos,  o  contato  individual  com  os  discentes              

pessoalmente,  por  e-mail  ou  por  telefone  e  a  publicação  de  documentos,  informativos  e              

resultados  na  página  do  IFSC,  novamente  corroborando  com  as  informações  fornecidas  pelo             

discentes   participantes   da   pesquisa.   

O  Sistema  do  PAEVS  possui  uma  interface  de  acesso  para  o  discente,  utilizando  o               

mesmo  login  e  senha  institucional  que  ele  utiliza  para  acessar  o  sistema  acadêmico,  por  meio                

do  link:  paevs.ifsc.edu.br.  Nesta  interface  ele  consegue  acessar  as  abas  de  consulta  do  IVS,               

além  de  relatórios  quantitativos  sobre  os  auxílios.  Dessa  forma,  possibilita  que  o  discente              

tenha  acesso  ao  resultado  do  seu  IVS  assim  que  ele  for  emitido,  não  necessitando  que  o                 

discente  aguarde  a  publicação  no  site  para  saber.  Sugere-se  que  essa  informação  seja  incluída               

no   próximo   edital   agilizando   assim   o   acesso   do   discente   a   essa   informação.   

A  tabela  a  seguir  representa  a  opinião  dos  servidores  sobre  o  edital  do  IVS  vigente  em                 

2019.  A  questão  foi  apresentada  utilizando-se  a  escala  Likert  de  cinco  pontos,  considerando  1               

como   “discordo   totalmente”   e   cinco   como   “concordo   totalmente”.  

 

Tabela   21    -   Opinião   dos   servidores   sobre   o   edital   do   IVS   vigente   em   2019  

Quesitos  Percentual   (%)   de   servidores/pontuação  
atribuída  

1  2  3  4  5  

O   edital   do   IVS   é   localizado   com   facilidade   no   site   do   IFSC  16,66  22,22  33,33  11,11  16,66  

A   linguagem   utilizada   no   edital   é   de   fácil   compreensão  14,81  18,52  31,48  18,52  16,66  

No   edital   fica   claro   o   que   é   necessário   fazer   para   obter   o  
IVS  

5,55  22,22  29,63  20,37  22,22  

No   edital   fica   claro   o   que   é   considerado   no   momento   da  
avaliação   (variáveis   e   documentação   necessária,   etc.)  

7,41  25,93  25,93  20,37  20,37  

No   edital   fica   claro   quem   pode   solicitar   o   IVS  3,70  11,11  37,04  20,37  27,78  

No   edital   fica   claro   o   que   é   reavaliação  3,70  12,96  40,74  25,93  16,66  

No   edital   fica   claro   o   que   precisa   ser   feito   para   reavaliar   o  
IVS  

3,70  14,81  37,04  29,63  14,81  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   
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Novamente,  diferente  dos  discentes,  a  opinião  dos  servidores  em  relação  aos  quesitos             

apresentados  sobre  o  edital  do  IVS  está  bastante  dividida  e  vários  se  mantiveram  neutros  nas                

respostas.  No  quesito  clareza  no  que  se  refere  a  reavaliação,  os  discentes  também  apontaram               

para  a  necessidade  de  maior  clareza  sobre  o  tema.  Assim  como  o  edital  do  PAEVS,  sugere-se                 

que,  na  medida  do  possível,  esses  quesitos  sejam  revisados  para  os  próximos  editais  e               

socializados   com   os   servidores   para   que   façam   sugestões,   antes   da   sua   publicação.  

O  questionário  aplicado  aos  servidores,  teve  a  participação  de  dezoito  assistentes            

sociais.  Estes  profissionais  atuam  diretamente  na  emissão  do  IVS  e  dessa  maneira,             

responderam  algumas  questões  específicas  em  relação  às  variáveis  que  o  compõe.  A tabela a               

seguir  representa  a  avaliação  dos  assistentes  sociais  em  relação  à  pontuação  atribuída  para              

cada   variável   no   cálculo   do   IVS.  

 

Tabela   22    -   Avaliação   dos   assistentes   sociais   respondentes   em   relação   à   pontuação   atribuída   a  
cada   variável   que   compõe   o   IVS  

Variáveis  

Avaliação   dos   servidores   Assistentes   Sociais   

Aumentar   a  
pontuação   da  

variável  
%  

Diminuir   a  
pontuação  
da   variável  

%  

Manter   a   atual  
pontuação   da  

variável   
%  

Não  
desejo  
opinar  

%  

Renda   Per   capita  33,33  5,56  50  11,11  

Educação  5,56  55,55  33,33  5,56  

Composição   familiar   –   Faixa   Etária  33,33  5,56  50  11,11  

Composição   familiar   –   Condições   específicas  27,77  5,56  50  16,66  

Ocupação,   Trabalho   e   Emprego   -   Desempregado  72,22  5,56  22,22  0,00  

Ocupação,   Trabalho   e   Emprego   -   Informal  66,66  5,56  27,77  0,00  

Moradia  11,11  0,00  83,33  5,56  

Saúde   -   Portador   de   doença   e/ou   transtorno  
mental   e/ou   pessoa   com   deficiência   na   família  

61,11  0,00  33,33  5,56  

Saúde   -   estudante   com   acesso   exclusivo   ao   SUS  11,11  5,56  72,22  11,11  

Transporte   -   distância  16,66  5,56  66,66  11,11  

Transporte   –   tipo   de   transporte  16,66  5,56  66,66  11,11  

Participação   em   Programas   Sociais  22,22  11,11  61,11  5,56  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.  
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Ao  analisar  a  tabela  acima  observa-se  que  os  maiores  percentuais  foram  as  seguintes:              

em  relação  às  variáveis  Renda  Per  capita,  Composição  Familiar  por  faixa  etária  e  por               

condições  específicas,  Moradia,  Saúde  -  estudante  com  acesso  exclusivo  ao  SUS,  Transporte             

–  distância  e  tipo  de  transporte,  Participação  em  Programas  Sociais,  que  a  pontuação  atual               

atribuída  à  variável  seja  mantida;  para  a  variável  Educação,  que  a  pontuação  seja  diminuída;               

para  as  variáveis  Ocupação,  Trabalho  e  Emprego  –  Desempregado  e  Informal,  Saúde  -              

Portador  de  doença  e/ou  transtorno  mental  e/ou  pessoa  com  deficiência  na  família,  que  a               

pontuação  atual  atribuída  seja  aumentada.  Sugere-se  que  ao  repensar  a  pontuação  das             

variáveis,  seja  também  observado  em  relação  a  cada  uma  delas,  o  perfil  dos  discentes  com                

IVS  nos  períodos  estudados,  bem  como,  o  grau  de  importância  atribuído  por  eles  em  relação  a                 

sua   situação   enquanto   estudante.   

Os  dados  apresentados  na  tabela  a  seguir,  correspondem  a  avaliação  dos  assistentes             

sociais   respondentes   em   relação   ao   tipo   das   variáveis   que   compõe   o   IVS.   

 

Tabela   23    -   Avaliação   dos   assistentes   sociais   respondentes   em   relação   ao   tipo   (familiar,   do  
estudante,   por   membro   da   família)   atribuído   a   cada   variável   que   compõe   o   IVS  

Variáveis/Tipo   Atual  

Avaliação   dos   servidores   Assistentes   Sociais   

Manter   o  
tipo   atual  

%  

Modificar   o  
tipo   para:  

FAMILIAR  
%  

Modificar   o   tipo  
para:   POR  

MEMBRO   DA  
FAMÍLIA  

%  

Modificar   o  
tipo   para:   DO  
ESTUDANTE  

%  

Não  
desejo  
opinar 

%  

Continua  

Renda   Per   capita/   Familiar  72,22  11,11  5,55  0,00  11,11  

Educação/Do   estudante  66,66  5,55  5,55  16,66  5,55  

Composição   familiar   –   Faixa  
Etária/   Por   membro   da   família  

77,77  0,00  5,55  5,55  11,11  

Composição   familiar   –  
Condições   específicas/   Por  
membro   da   família  

77,77  0,00  5,55  5,55  11,11  

Ocupação,   Trabalho   e   Emprego  
–   Desempregado/   Por   membro  
da   família  

61,11  0,00  27,77  0,00  11,11  

Ocupação,   Trabalho   e   Emprego   -  
Informal/   Por   membro   da   família  

61,11  0,00  27,77  0,00  11,11  

Moradia/Do   estudante  66,66  5,55  5,55  22,22  0,00  
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Tabela   23    -   Avaliação   dos   assistentes   sociais   respondentes   em   relação   ao   tipo   (familiar,   do  

estudante,   por   membro   da   família)   atribuído   a   cada   variável   que   compõe   o   IVS  

Variáveis/Tipo   Atual  

Avaliação   dos   servidores   Assistentes   Sociais   

Manter   o  
tipo   atual  

%  

Modificar   o  
tipo   para:  

FAMILIAR  
%  

Modificar   o   tipo  
para:   POR  

MEMBRO   DA  
FAMÍLIA  

%  

Modificar   o  
tipo   para:   DO  
ESTUDANTE  

%  

Não  
desejo  
opinar 

%  

Conclusão  

Variáveis/Tipo   Atual  
Avaliação   dos   servidores   Assistentes   Sociais   

61,11  0,00  27,77  0,00  11,11  

Saúde   -   acesso   exclusivo   ao  
SUS/   Do   estudante  

55,55  0,00  22,22  5,55  16,66  

Transporte   –   distância/Do  
estudante  

72,22  0,00  5,55  16,66  5,55  

Transporte   –   tipo   de  
transporte/Do   estudante  

72,22  0,00  5,55  16,66  5,55  

Participação   em   Programas  
Sociais/Familiar  

61,11  16,66  5,55  5,55  11,11  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.  

 
 

A  maioria  dos  respondentes  optou  pela  manutenção  do  tipo  atual  em  todas  as  variáveis               

que  compõe  o  IVS.  Os  dados  apresentados  na  tabela  a  seguir  referem-se  a  opinião  dos                

assistentes  sociais  respondentes  em  relação  ao  conceito  estabelecido  em  resolução  e  no  edital              

vigente.   

Tabela   24    -   Avaliação   dos   assistentes   sociais   respondentes   em   relação   ao   conceito  
estabelecido   às   variáveis,   em   resolução   e   no   edital   vigente   

Variáveis  

Avaliação   dos   servidores   Assistentes   Sociais   

Modificar   o  
conceito   da   variável  

%  

Não   modificar   o  
conceito   da  

variável  
%  

Não   desejo  
opinar  

%  
 

Continua  

Renda   Per   capita  0,00  83,33  16,66  

Educação  27,77  50,00  22,22  

Composição   familiar   –   Faixa   Etária  0,00  83,33  16,66  

Composição   familiar   –   Condições   específicas  16,66  72,22  11,11  

Ocupação,   Trabalho   e   Emprego   -   Desempregado  5,55  72,22  22,22  
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Tabela   24    -   Avaliação   dos   assistentes   sociais   respondentes   em   relação   ao   conceito  
estabelecido   às   variáveis,   em   resolução   e   no   edital   vigente  

Variáveis  

Avaliação   dos   servidores   Assistentes   Sociais   

Modificar   o  
conceito   da   variável  

%  

Não   modificar   o  
conceito   da  

variável  
%  

Não   desejo  
opinar  

%  
 

Continua  

Ocupação,   Trabalho   e   Emprego   -   Informal  11,11  66,66  22,22  

Moradia  5,55  77,77  16,66  

Saúde   -   Portador   de   doença   e/ou   transtorno   mental   e/ou  
pessoa   com   deficiência   na   família  

11,11  66,66  22,22  

Saúde   -   estudante   com   acesso   exclusivo   ao   SUS  5,55  77,77  16,66  

Transporte   -   distância  0,00  77,77  22,22  

Transporte   –   tipo   de   transporte  16,66  66,66  16,66  

Participação   em   Programas   Sociais  5,55  66,66  27,77  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   
 
 

A  maioria  dos  respondentes  optou  por  não  modificar  o  conceito  atual,  estabelecido  em              

resolução   e   em   edital,   de   todas   as   variáveis   que   compõe   o   IVS.   

Os  assistentes  sociais  opinaram  em  relação  ao  número  máximo  de  membros  da             

família,  utilizado  para  o  cálculo  das  variáveis  Composição  Familiar  -  Faixa  etária;  Ocupação              

Trabalho  e  Emprego;  Saúde  -  Portador  de  doença  e/ou  transtorno  mental  e/ou  pessoa  com               

deficiência  na  família.  Pode-se  observar  pela  figura  a  seguir  que  as  opiniões  variam  em               

relação  a  essa  questão.  Considerando  o  parâmetro  atual  de  no  máximo  dez  membros,  33,33%               

apontaram  para  a  manutenção  do  número  de  integrantes  da  família  para  o  cálculo  das               

variáveis,  em  dez  membros,  27,78%  apontou  para  diminuição  do  número  de  integrantes,             

11,11%   opinaram   pelo   aumento   do   número   de   integrantes   e   27,78%   não   desejou   opinar.   

 

 

 

 

 

 



109  
Figura   8    -   Avaliação   em   relação   ao   número   máximo   de   membros   das   famílias,   das   variáveis  

Composição   Familiar   -   Faixa   etária;   Ocupação   Trabalho   e   Emprego;   Saúde   -   Portador   de  
doença   e/ou   transtorno   mental   e/ou   pessoa   com   deficiência   na   família.   

 

 
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   

 

Usando  como  base  as  informações  da  figura  4  –  Quantidade  de  membros  da  família,               

por  IVS  do  discente,  emitidos  em  2018  e  2019  e  tabela  3  -  Composição  familiar  dos  discentes                  

por  outras  situações  familiares,  sugere-se  que  o  número  máximo  de  integrantes  da  família              

usado  para  o  cálculo  destas  variáveis  seja  revisto  para  que  o  impacto  da  variável  no  cálculo  do                  

IVS  seja  maior,  já  que  a  maioria  das  famílias  é  composta  por  até  5  membros.  Sugere-se  ainda,                  

a  revisão  na  forma  de  preenchimento  da  variável  no  Sistema  PAEVS  para  que  se  possa  ter                 

dados  mais  exatos  no  número  de  membros  da  família  e  verificar  se  o  peso  atribuído  a  variável                  

está   adequado   a   realidade   dos   discentes   do   IFSC,   que   se   encontram   em   vulnerabilidade   social.   

A  figura  a  seguir  representa  a  opinião  dos  servidores,  assistentes  sociais,  em  relação  ao               

público-alvo   do   I|VS.   

 
Figura   9    -   Opinião   dos   assistentes   sociais   respondentes   sobre   o   público-alvo   do   IVS  

 

 
Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   
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A  maior  parte  dos  respondentes,  66,66%  optaram  pela  manutenção  da  regra  atual.  Esta              

questão  abria  a  possibilidade  de  comentários.  Seis  participantes  fizeram  comentários:  1            

apontou  a  necessidade  de  mudar  a  renda  per  capita  para  1  e  ½  salários-mínimos;  dois                

apontaram  a  necessidade  de  mudar  o  conceito  de  vulnerabilidade  social  para  vulnerabilidade             

socioeconômica;  um  ressaltou  que  a  vulnerabilidade  social  não  deve  estar  atrelada  somente  a              

condição  de  renda  per  capita  pois  envolve  outros  fatores;  dois  apontaram  que  a  renda  per                

capita  de  2  salários-mínimos  é  adequada  e  um  comentou  que  alterações  nesse  sentido  devem               

ser  discutidas  por  profissionais  da  área  com  base  em  indicadores  de  atendimento  a  partir  da                

última  resolução.  Parte  desses  dados  estão  contemplados  no  capítulo  3,  onde  constam  o  dados               

do   detalhamento   do   IVS   de   10.004   discentes,   obtidos   por   meio   do   sistema   PAEVS   .  

A  figura  a  seguir  representa  a  opinião  dos  Assistentes  sociais  respondentes  sobre  a              

redação  do  caput  do  artigo  8º  da  Resolução  42/2017,  que  considera  o  parecer  social  como                

substitutivo   ao   IVS.   

 

 

Figura   10    -   Avaliação   dos   Assistentes   Sociais   em   relação   caput   do   art.   8   da   Resolução  

42/2017  

 
 

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.   
 

 
 

A  maioria,  88,89%,  dos  assistentes  sociais  entendem  que  a  redação  do  caput  deve  ser               

mantida.   Três   participantes   fizeram   comentários   sobre   a   questão:  
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Quadro   4    -   Comentários   dos   assistentes   sociais   respondentes   sobre   o   caput   do   art.   8º  

da   Resolução  
Opinião  Comentários  

Deve  ser  alterada  a  redação      
atual  

1  -  Sendo  o  parecer  social  um  importante  instrumento  de  trabalho  do             
serviço  social  acredito  que  ele  possa  ser  tanto  um  substitutivo  do  IVS,             
quanto  uma  pontuação  a  ser  somada  para  a  constituição  do  índice,            
possibilitando  ao  assistente  social  que  está  avaliando  a  situação  optar  pela            
forma  que  o  seu  parecer  irá  constituir  o  IVS  do  estudante  (se  substituir  ou               
acrescentar).  
 
2  -  Muitas  vezes  analisamos  uma  situação  específica  do  aluno  e  queremos             
considerá-la  no  parecer.  No  entanto  substituir  a  pontuação  pela  máxima           
não   condiz   com   o   interesse   e   a   necessidade   da   situação.  
 

Deve  ser  mantida  a  redação      
atual   do   caput   do   artigo  

1  –  Considero  correto  o  encaminhamento,  até  para  valorizar  o  trabalho  do             
A.S.  

Fonte:   Elaborado   pela   autora   com   base   nos   dados   da   pesquisa.  

 

Em  relação  ao  parecer  social,  sugere-se  que  ao  analisar  a  necessidade  de  mudança  ou               

não  da  redação  do  caput  do  artigo  8º,  que  seja  observada  a  questão  da  emissão  de  parecer                  

quando  extrapola  o  número  máximo  de  integrantes  da  família,  principalmente  se  esse  número              

máximo   for   alterado.   

Os  assistentes  sociais  também  avaliaram  o  parágrafo  primeiro  e  segundo  do  Artigo  8º              

da   Resolução   CONSUP   Nº   42/2017:   

 
§  1º  Para  fins  de  equivalência  ao  IVS,  será  atribuída  pontuação  cujo  valor  é  igual  ao                 
maior   valor   de   IVS.   
 §  2º  O  parecer  social  será  aplicado  quando  o  número  de  integrantes  da  família  for                 

superior  a  dez  (10)  membros  e/ou  a  partir  de  situações  observadas  durante  a  análise               
de   agravantes   sociais.   (IFSC,   2017b)  

 

 

Em  sua  avaliação,  50%  dos  respondentes  entendem  que  a  redação  dos  dois  parágrafos              

deve  ser  mantida,  33,5%  entendem  que  a  redação  atual  do  parágrafo  2  deve  ser  alterada,                

11,11%  entendem  que  deve  ser  alterada  a  redação  dos  dois  parágrafos  e  5,56%  considera  que                

deve   ser   alterada   a   redação   do   parágrafo   1.   

 



112  
Dentre  os  comentários  registados  por  alguns  respondentes  estão  sugestões  como:           

alterar  a  redação  para  o  que  número  de  integrantes  seja  igual  ou  superior  a  10;  reduzir  o                  

número   de   integrantes;   não   atrelar   o   parecer   ao   número   de   integrantes.  

Nesse  sentido,  sugere-se  que  sejam  observados  os  dados  apresentados  em  relação  a             

variável  composição  familiar  por  faixa  etária,  onde  são  apresentados  dados  sobre  o  número  de               

integrantes  da  família  dos  estudantes  com  IVS  em  2018  e  2019,  como  mencionado  em  relação                

ao   caput   do   artigo   8º.  

Em  relação  ao  prazo  de  validade  do  IVS,  de  dois  anos,  estabelecido  no  artigo  12  da                 

Resolução  CONSUP  Nº  42/2017,  a  maioria,  94,4%  dos  assistentes  sociais  respondentes  optou             

pela   manutenção   do   prazo   e   5,6%   pelo   aumento   do   prazo.   

Para  finalizar,  destacamos  resumidamente  mais  algumas  contribuições  feitas  pelos          

servidores,  tais  como,  a  necessidade  de  ampliar  a  execução  da  política  de  assistência              

estudantil  para  além  os  auxílios  financeiros  e  investir  em  estrutura  física  e  de  pessoal  para  que                 

os  discentes  possam  ser  atendidos  com  mais  qualidade  em  diferentes  demandas.  Reconhecem             

que   a   assistência   estudantil   melhorou   muito   mas   ainda   é   necessário   avançar.   

 

 

 

4.3   O   SITE:   DIVULGANDO   OS   ACHADOS   DA   PESQUISA  

 
O  site  intitulado:  AVALIAÇÃO  DA  ASSISTÊNCIA  ESTUDANTIL  -  IVS  e  PAEVS            

IFSC,  visa  divulgar  os  principais  achados  da  pesquisa,  buscando  responder  aos  objetivos             

específicos  nela  elencados.  Foi  elaborado  utilizando-se  o  Google  sites  e  pode  ser  acessado  por               

meio  do  link: https://sites.google.com/view/avaliopaevseivs/in%C3%ADcio .  Está      

organizado  em  quatro  páginas  principais  e  doze  sub-páginas,  conforme  apresentado  no  mapa  a              

seguir.  As  referências  utilizadas  para  a  elaboração  do  conteúdo  do  site  foram  inseridas  em               

formato   de   links   nos   locais   onde   foram   citadas.  
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Figura   11 :   Mapa   do   Site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:   Elaborado   pela   autora.  

 

O  mapa  integra  a  página  inicial  e  serve  de  guia  no  sentido  de  facilitar  a  disposição  do                  

conteúdo  no  site.  A  figura  a  seguir  representa  uma  imagem  parcial  da  página  inicial  do  site,                 

“Início”.  
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Figura   12 :   Imagem   parcial   da   página   inicial  

 

  Fonte:   Elaborado   pela   autora  

 

  

 

As  subpáginas  vinculadas  a  página  inicial  apresentam  conteúdo  sobre  o  produto            

educacional,  informações  básicas  sobre  a  pesquisadora  e  a  orientadora,  o  IFSC  e  o  PROFEPT.               

A  figura  a  seguir  representa  uma  imagem  parcial  da  página  da  segunda  página  principal,               

“Assistência   Estudantil”.   
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   Figura   13 :   Imagem   parcial   da   página   da   Assistência   Estudantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Elaborado   pela   autora  

 

 

A  segunda  página  do  site  trata  dos  achados  da  pesquisa  em  relação  a  organização  e                

gestão  da  Assistência  Estudantil  no  IFSC.  Na  primeira  sub-página  aborda-se  brevemente  o             

Sistema  PAEVS,  seu  desenvolvimento,  implementação  e  importância.  A  segunda  e  terceira            

sub-páginas  tratam  do  IVS  e  do  PAEVS,  respectivamente,  suas  regras  e  orientações.  Na  quarta               

sub-página,  apresenta-se  o  perfil  dos  discentes  com  IVS  em  2017,  2018  e  2019  e  os  dados                 

financeiros  obtidos  do  Sistema  PAEVS  referente  ao  mesmo  período.  A  figura  a  seguir              

representa   a   imagem   parcial   da   terceira   página   principal   do   site,   “A   Voz   dos   Servidores”.  
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Figura   14 :   Imagem   parcial   da   página   Voz   dos   Servidores  

 

Fonte:Elaborado   pela   autora  

 

Atrelada  a  página  Voz  dos  Servidores  estão  duas  sub-páginas.  A  primeira  traz  a              

opinião  dos  servidores  em  relação  ao  PAEVS  e  a  segunda  em  relação  ao  IVS.  Os  dados                 

apresentados  foram  obtidos  por  meio  de  questionário  aplicado  eletronicamente,  conforme  já            

apresentado  nesta  dissertação.  A  seguir  será  apresentada  a  imagem  parcial  da  quarta  página              

principal   do   site,   “A   Voz   dos   Discentes”.  

 

 

 

 



117  
 

Figura   15 :   Imagem   parcial   da   página   Voz   dos   Discentes  

 

Fonte:Elaborado   pela   autora  

 

 

Esta  página  também  possui  duas  sub-páginas  atreladas,  sendo  que  a  primeira  trata  da              

opinião  dos  discentes  em  relação  ao  PAEVS  e  a  segunda  em  relação  ao  IVS.  Os  dados                 

apresentados  também  foram  obtidos  por  meio  de  questionário  aplicado  eletronicamente,           

conforme   já   apresentado   nesta   dissertação.  

O  site  foi  submetido  a  avaliação  de  84  discentes  e  25  servidores.  Responderam  ao               

questionário  de  avaliação  12  pessoas,  sendo  04  discentes  e  08  servidores  do  IFSC,              

contabilizando  11%  do  universo  de  pessoas  convidadas  para  avaliar  o  site.  Aplicando  a  chave               
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de  verificação  elencada  acima,  nas  respostas  dadas  pelos  respondentes  a  cada  um  dos  critérios               

inseridos   no   questionário,   temos   o   seguinte   gráfico   de   pontuação   total:  

 

Figura   16    -   Pontuação,de   0   a   100,   atribuída   ao   site   por   cada   um   dos   12   respondentes,   em   relação   aos   critérios  

elencados   no   questionário   de   avaliação 

 

Fonte:   Elaborado   pela   autora.   

 

A  maioria  dos  respondentes  atribuiu  pontuação  geral  ao  site  acima  de  95,  porém              

calculando  a  média  da  pontuação  teremos  90,75  pontos.  Dessa  forma,  de  acordo  com  a               

avaliação  dos  respondentes,  o  site  se  encontra  no  nível  da  segunda  chave  de  verificação               

estabelecida  por McLachlan,  K.(1999),  entre “ 90-76  pontos  -  O  site  contém  bom  material              

mas  um  mapa/guião  do  site  com  orientações  específicas  ajudará  os  alunos  a  atingir  os               

objectivos   previstos”.  

Dentre   os   respondentes,   dois   fizeram   comentários   e   sugestões:  

1  -  Parabéns  pela  página,  muito  esclarecedora  e  útil  àqueles  que  ainda  entendem  a               
AE   como   benesse   ao   invés   de   direito!   [...].   
2  -  Parabéns!!!  Eu  gostei  muito.  Ficou  uma  página  clara,  objetiva,  leve  e              
simplificada.  Apresenta  os  objetivos  desse  trabalho  de  forma  resumida  e  conclusiva.            
Deixo  algumas  sugestões  para  chamar  a  atenção  do  leitor  e  instigar  mais  a  leitura               
dos  detalhes,  de  forma  a  não  cansar  o  leitor:  1  -  Usar  mais  gráficos  coloridos,                
especialmente  na  página  onde  tem  bastante  %.  2  -  Incluir  o  programa  de  leitura  em                
libras  no  site,  para  que  seja  acessível  aos  alunos  surdos.  3  -  Deixar  em  aberto  um                 
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lugar  para  que  o  leitor  deixe  as  suas  dúvidas,  e  sugestões  no  site.  4  -  Usar  tópicos                  
com  marcadores  coloridos  para  ressaltar  as  informações  tirando-as  do  texto  corrido.            
6  -  Usar  parágrafos  para  dar  quebrar  um  pouco  o  texto  corrido  e  tornar  a  leitura  mais                  
dinâmica.  Utilizar  mais  figuras  no  texto  corrido,  interagindo  com  a  leitura.  Mas  no              
geral  achei  muiiiito  bom!  Vincule-o  à  página  do  IFSC  pois  este  site  é  a  prestação  de                 
conta   que   todas   as   instituições   públicas   deveriam   dar   à   sociedade.   Parabéns!!!  

 

Por  fim,  após  a  avaliação  e  contribuições  da  banca  de  defesa,  as  alterações  cabíveis  e                

possíveis  foram  realizadas  no  site,  no  sentido  de  torná-lo  mais  acessível  e  suas  informações               

mais   úteis   a   toda   comunidade   acadêmica   do   IFSC.   
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CONSIDERAÇÕES   FINAIS  

 

Realizar  esse  processo  de  avaliação  foi  um  grande  desafio.  Encontrou-se  diversas            

dificuldades  ao  longo  do  percurso,  sendo  algumas  relacionadas  a  compilação  de  um  grande              

volume  de  dados  sobre  o  PAEVS  e  o  IVS,  obtidos  por  meio  do  sistema  PAEVS  e  a  falta  de                    

informações  importantes  em  algumas  situações,  bem  como,  a  existência  de  e-mails  inválidos             

ou  a  inexistência  dos  mesmos  nos  cadastros  dos  discentes  no  sistema  acadêmico,  o  que               

impediu  o  envio  dos  questionários,  impossibilitando  a  participação  de  muitos  discentes  na             

pesquisa.  Nesse  sentido,  alguns  ajustes  em  relação  aos  relatórios  obtidos  no  sistema  PAEVS  e               

no  sistema  acadêmico  são  necessários,  no  sentido  de  melhorar  o  acesso  aos  dados,  para               

facilitar  os  processos  de  acompanhamento,  avaliação  e  gerenciamento  das  políticas.           

Entende-se  como  importante  também,  a  elaboração  de  campanha  para  divulgação  do  e-mail             

institucional  dos  discentes  e  como  acessá-los,  visto  que  esse  e-mail  é  gerado  a  partir  do                

cadastro   do   discente   no   Portal   Discente   do   sistema   acadêmico.  

Buscando  responder  a  pergunta  inicial  da  pesquisa  sobre  quais  elementos  o  estudo             

avaliativo  do  PAEVS  e  do  IVS  poderá  fornecer  no  sentido  de  apontar  caminhos  na  direção  da                 

defesa  dos  direitos  dos  discentes  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  retoma-se  os  objetivos              

específicos:  a)  Apresentar  um  breve  quadro  de  como  comparece  a  temática  do  direito  à               

educação  no  contexto  da  avaliação  de  Programas  e  Políticas  Públicas;  b)  Sistematizar  dados              

disponíveis  sobre  os  auxílios  financeiros  do  Programa  de  Atendimento  ao  Estudante  em             

Vulnerabilidade  Social  (PAEVS),  gerados  a  partir  do  Sistema  PAEVS;  c)  Traçar  o  perfil              

socioeconômico  dos  discentes  que  possuem  IVS  cadastrado,  em  2017,  2018  e  2019,  no              

Sistema  PAEVS;  d)  Apresentar  e  analisar  os  dados  obtidos  por  meio  de  questionário              

eletrônico  aplicado  aos  discentes,  maiores  de  idade,  que  recebiam  auxílios  financeiros  do             

programa  PAEVS  em  outubro  de  2019;  e)  Apresentar  e  analisar  os  dados  obtidos  por  meio  de                 

questionário  eletrônico  aplicado  aos  servidores  que  atuavam  no  planejamento  e  na  execução             

do   PAEVS   e   do   IVS,   nos   22   câmpus   e   na   reitoria,   em   outubro   de   2019.  

Ao  que  se  refere  ao  primeiro  objetivo  específico,  a  avaliação  de  programas  e  políticas               

públicas  é  uma  tema  bem  presente  nas  produções  acadêmicas,  entretanto  quando  se  busca  a               

interface  da  avaliação  com  a  assistência  estudantil  percebe-se  que  este  tema  merece  ainda  ser               
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mais  pesquisado.  As  reflexões  sobre  o  tema  devem  considerar,  como  coloca  Silva  (2019,  p.2),               

“a  finalidade,  assim  como  os  objetivos  da  Política  de  Assistência  Estudantil,  são  desenvolver              

serviços  e  programas  que  contribuam  para  a  efetivação  do  direito  à  educação.  Essa  concepção               

é  fundamental  para  que  a  execução  dessas  ações  não  aconteça  no  âmbito  do  favor  e  da                 

benesse”.  O  entendimento  equivocado  da  assistência  estudantil  como  benesse  e  não  como  um              

direito   social,   ainda   aparece   nas   falas   de   participantes   da   pesquisa.  

E,  no  percurso  de  revisão  bibliográfica  o  diálogo  com  os  vários  autores  referente  a               

vulnerabilidade  social,  avaliação  de  políticas  públicas  e  da  assistência  estudantil, deixaram            

pistas  para  continuidade  de  pesquisas  e  especialmente  elementos  que  podem  ser  (re)vistos  no              

cotidiano  de  atuação  daqueles  envolvidos  diretamente  como  o  setor  de  atendimento  aos             

estudantes  na  direção  colocada  por  Boschetti  (2009,  p.10)  sinalizando  elementos  que  devem             

compor  a  análise  da  política  institucional  avaliada  e  alguns  de  seus  indicadores:  “1)  os  direitos                

e  benefícios  estabelecidos  e  assegurados;  2)  o  financiamento  (fontes,  montantes  e  gastos);  3)              

gestão  (forma  de  organização)  e  controle  social  democrático  (participação  da  sociedade            

civil).”  A  necessidade  de  dialogar  e  envolver  toda  a  comunidade  acadêmica,  especialmente  os              

docentes  e  gestores;  abrir  mais  a  possibilidade  de  ouvir  os  discentes  mas  para  isso  essa  equipe                 

precisa  ser  ampliada.  No  entanto,  sendo  a  assistência  estudantil  uma  política  institucional  é              

necessário  o  trabalho  em  equipe  envolvendo  diversos  profissionais,  e  não  de  um  ou  dois               

servidores.  A  falta  de  estrutura  de  pessoal  para  atendimentos  das  demandas  dos  discentes              

também   aparece   nas   falas   dos   servidores   e   discentes   participantes   da   pesquisa.   

Enfim,  como  salienta  MONTEIRO  (2011,  p.34),  “é  necessário  aprofundar  o  debate            

sobre  a  vulnerabilidade  social  e  que  esta  não  deve  ser  compreendida  de  forma  isolada  e                

desconectada  da  análise  da  estrutura  da  sociedade  capitalista,  pois  pode  conduzir  a             

manutenção  do status  quo” .  Da  mesma  forma,  a  interface  entre  avaliação  de  programas  e               

políticas   públicas   com   a   assistência   estudantil   precisa   ser   mais   pesquisada.  

Sobre  a  sistematização  dados  disponíveis  sobre  os  auxílios  financeiros  do  Programa  de             

Atendimento  ao  Estudante  em  Vulnerabilidade  Social  (PAEVS),  gerados  a  partir  do  Sistema             

PAEVS,  destaca-se  que  apesar  do  aumento  do  orçamento  destinado  às  renovações  e  novas              

concessões  dos  auxílios,  o  valor  foi  insuficiente  para  atender  as demandas  dos  discentes  em               

vulnerabilidade  social,  não  sendo  possível  portanto,  atender  a  todos.  Em  2017  todos  os              
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discentes  foram  atendidos  e  tiveram  a  possibilidade  de  renovação  dos  auxílios  renováveis  no              

ano  seguinte,  já  em  2018  e  2019,  um  grande  número  de  discentes  teve  que  retornar  para  a  lista                   

de  espera  e  solicitar  a  participação  em  novas  chamadas  de  concessão  em  função  da  falta  de                 

orçamento   para   renovação   de   todos   os   contemplados   no   auxílio   permanência.   

Apesar  dos  valores  dos  auxílios  terem  sofrido  aumento  de  2017  para  2018,  ainda  são               

muito  baixos  para  dar  conta  da  vulnerabilidade  social  em  que  se  encontram  a  maioria  dos                

discentes  nesta  situação.  Os  recursos  previstos  para  a  assistência  estudantil  ficam            

centralizados  e  são  gerenciados  na  DAE  pois,  a  lógica  do  atendimento  aos  discentes  inscritos               

no  auxílio  permanência,  para  o  qual  é  destinada  a  maior  parte  do  orçamento,  usa  como  critério                 

o  maior  índice  de  vulnerabilidade  social,  independente  do  câmpus  ou  do  curso  em  que  os                

discentes   estão   matriculados.   

O  maior  número  de  auxílios  pagos  e  de  discentes  atendidos  foi  em  2018,  sendo  este                

também  o  ano  em  que  foi  cadastrado  o  maior  número  de  discentes  com  IVS.  Constatou-se  que                 

no  sistema  PAEVS  ainda  há  vários  auxílios  enviados  para  o  financeiro,  pendentes  de              

finalização,  o  que  dificulta  a  obtenção  do  número  exato  de  discentes  atendidos,  a  devolutiva               

aos  discentes  sobre  o  pagamento  ou  não  de  determinado  auxílio,  bem  como,  o  cálculo  correto                

do   valor   total   pago,   podendo   gerar   inconsistências   em   relação   às   informações   financeiras.  

No  que  se  refere  ao  perfil  socioeconômico  dos  discentes  que  possuem  IVS  cadastrado,              

em  2017,  2018  e  2019,  no  sistema  do  PAEVS,  foram  analisadas  as  variáveis  que  integram  o                 

IVS  de  10.004  discentes.  A  partir  desses  dados,  pode-se  destacar  que  a  maioria  destes               

discentes  estão  matriculados  em  cursos  técnicos  e  são  oriundos  de  escolas  públicas.  As              

famílias  possuem  renda  per  capita  nas  faixas  de  ½  a  1  SM  e  ¼  a  ½  SM,  respectivamente,  são                    

compostas  por  integrantes  de  diversas  faixas  etárias,  em  sua  maioria  por  até  4  membros. A                

situação  de  desemprego  é  muito  visível,  bem  como  do  trabalho  informal,  revelando  o  cenário               

de  desemprego  e  subemprego  e  por  consequência  o  aumento  da  pobreza  e  das  desigualdades               

sociais,  sob  os  ditames  da  onda  neoliberal. Quanto  a  moradia,  a  maioria  reside  em  casas  ou                 

apartamentos   alugados,   cedidos   ou   próprios,   localizados   em   zona   urbana.   

Em  relação  a  variável  saúde,  a  grande  maioria  depende  exclusivamente  do  SUS  para              

atendimento  em  saúde.  Apesar  de  não  ser  a  maioria,  há  um  número  significativo  de  famílias                

com  integrantes  portadores  de  doença/transtorno  mental.  Em  relação  ao  transporte,  a  maioria             
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reside  a  uma  distância  entre  4  e  50  km  da  escola  e  utiliza  meios  de  transporte  pagos,  sejam                   

privados  ou  públicos.  O  índice  de  discentes  inscritos  em  programas  sociais  aumentou             

consideravelmente  de  um  ano  para  outro,  sendo  maior  em  2019.  Como  podemos  observar,  os               

critérios  de  renda  per  capita  e  origem  escolar  atendem  aos  critérios  de  público-alvo  prioritário               

estipulado   no   PNAES.  

No  sentido  de  possibilitar  um  processo  de  avaliação  mais  participativa,  considerando  a             

opinião  de  diversos  atores  envolvidos  na  assistência  estudantil,  foram  aplicados  questionários            

eletrônicos  aos  discentes,  maiores  de  idade,  que  recebiam  auxílios  financeiros  do  programa             

PAEVS  em  outubro  de  2019  e  aos  servidores  que  atuavam  no  planejamento  e  na  execução  do                 

PAEVS   e   do   IVS,   nos   22   câmpus   e   na   reitoria,   no   mesmo   período.  

Ao  que  se  refere  à  análise  dos  dados  obtidos  por  meio  de  questionário  eletrônico               

aplicado  aos  discentes,  obteve-se  a  participação  de  22,8%  do  universo  pesquisado.  Os             

discentes  respondentes  têm  entre  18  e  64  anos  de  idade  e  estão  matriculados  em  sua  maioria                 

em   cursos   técnicos   e   de   graduação,   respectivamente.  

Sobre  o  IVS,  a  maioria  dos  discentes  declarou  ter  IVS  válido,  no  entanto,  alguns  não                

tinham  conhecimento  sobre  o  que  é  o  IVS.  Nem  todos  os  discentes  possuem  IVS,  já  que                 

alguns  dos  auxílios  não  utilizam  o  IVS  como  critério  para  seleção  dos  discentes.  Porém               

mesmo  sendo  minoria,  vale  analisar  a  possibilidade  de  diversificar  mais  as  formas  de              

disseminação  das  informações,  para  alcançar  os  diversos  públicos  atendidos  pela  assistência            

estudantil.  Nesse  sentido,  os  discentes  selecionaram  onde  costumam  procurar  as  informações            

sobre  o  IVS,  observou-se  que  todas  as  formas  apresentadas  no  questionário  são  utilizadas  em               

certa  medida,  mas  a  maioria  citou  a  Coordenadoria  Pedagógica/Núcleo  pedagógico  dos            

câmpus  e  no  site  do  IFSC.  Quanto  ao  edital,  a  maioria  dos  discentes  informou  que  já  leu  o                   

documento  em  algum  momento.  Estes  avaliaram  alguns  quesitos  referentes  a  ele,  como             

localização  no  site,  clareza  na  linguagem  e  nas  informações  nele  contidas.  Destes,  a  maioria               

concordou  com  todos  os  quesitos  apresentados  na  questão,  todavia  vale  observar  que  muitos              

ficaram   neutros   em   relação   a   sua   avaliação   ou   discordaram   em   alguns   itens.   

De  forma  geral  pode-se  dizer  que,  na  opinião  da  maioria  dos  discentes  respondentes,  o               

IFSC  cumpre  seu  papel  na  disseminação  das  informações.  Porém  vale  destacar  a  importância              

da  utilização  de  linguagem  clara  nos  documentos  e  materiais  de  informação  e,  que  estas               
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cheguem  a  toda  comunidade  acadêmica,  discentes  e  servidores  técnicos  administrativos  e            

docentes,  que  os  atendem.  Referente  a  avaliação  dos  discentes  sobre  as  variáveis  que  compõe               

o  IVS,  a  maioria  considerou  todas  como  importantes  em  relação  a  sua  situação  enquanto               

estudante.   

Sobre  o  PAEVS,  a  maioria  dos  discentes  informou  que  não  sabia  da  existência  dos               

auxílios  financeiros  quando  ingressou  no  IFSC  e  que  foram  informados  por  servidores.  Assim              

como  no  IVS,  a  maioria  informou  que  costuma  procurar  as  informações  na  Coordenadoria              

pedagógica/Núcleo  Pedagógico  dos  campus  e  no  site  do  IFSC,  respectivamente.  A  maioria             

dos  discentes  recebem  Auxílio  permanência  e/ou  Auxílio  compulsório,  respectivamente  e,           

informaram  que  começaram  a  receber  a  partir  de  2019.  Quanto  ao  edital  do  PAEVS,  assim                

como  o  do  IVS,  a  maioria  declarou  que  já  leu  em  algum  momento  e,  estes  analisaram  alguns                  

quesitos  apresentados  sobre  o  mesmo.  A  maioria  concordou  com  todos  os  quesitos             

apresentados,  porém  alguns  fizeram  comentários  mencionando  dificuldades,  que  cabem  ser           

verificadas   no   momento   da   elaboração   de   novos   editais.   

Os  discentes  avaliaram  a  contribuição  dos  auxílios  do  PAEVS  no  contexto  escolar,  a              

maioria  considerou  que  contribuem  muito,  em  todos  os  quesitos  apresentados  na  questão.             

Muitos  deles  deixaram  seus  comentários,  alguns  negativos,  relatando  dificuldades  mas,  a            

grande  maioria  positivos,  ressaltando  que  os  auxílios  são  fundamentais  para  que  consigam             

permanecer  e  concluir  seus  cursos.  Os  relatos,  reforçam  a  necessidade  de  manutenção  e              

ampliação   dos   mesmos    como   uma   das   medidas   de   prevenção   à   evasão   escolar.   

Foi  perguntado  aos  discentes  se,  para  além  dos  auxílios  financeiros,  eles  têm             

atendimentos  pedagógicos,  psicológicos,  sociais  ou  outros  e  a  maioria  respondeu  que  não.             

Todavia,  teceram  muitos  elogios  aos  profissionais  das  Coordenadorias/Núcleos  pedagógicos,          

declararam  sua  satisfação  com  o  atendimento  prestado  e  destacaram  a  necessidade  de  ter  esses               

profissionais  em  todos  os  câmpus.  As  falas  dos  discentes  refletem  a  importância  e  a               

valorização  atribuída  por  eles  a  esses  profissionais,  tanto  no  atendimento  específico,  quanto             

na   disseminação   das   informações   sobre   o   IVS   e   os   auxílios   financeiros   do   PAEVS.  

Sobre  o  PAEVS,  os  servidores  avaliaram  o  seu  grau  de  envolvimento  em  cada  etapa               

do  processo  de  operacionalização.  As  opiniões  foram  diversas,  pois  algumas  etapas  são             

atribuídas  aos  profissionais  da  reitoria,  o  que  acabou  gerando  nenhum  ou  pouco  envolvimento              
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da  maioria.  Outras,  são  passíveis  de  participação  de  diversos  profissionais  ou  setores  nos              

câmpus,  gerando  assim  o  envolvimento  da  maioria  nestas  etapas.  Em  relação  a  estrutura  de               

pessoal  para  a  realização  das  etapas,  observa-se  que  nem  todas  as  equipes  estão  completas,               

principalmente  em  relação  a  profissionais  de  áreas  específicas.  Quanto  a  estrutura  física,  nem              

todos  os  câmpus  está  adequada,  principalmente  em  se  tratando  de  espaço  físico  para              

atendimento  individual  dos  discentes,  que  propicie  a  manutenção  do  sigilo  às  informações             

prestadas   por   eles.  

Quanto  aos  métodos  utilizados  para  a  divulgação  do  edital  e  dos  resultados  do  PAEVS               

em  seus  câmpus,  a  opinião  dos  servidores  corrobora  com  a  dos  discentes  quando  informam               

onde  costumam  buscar  informações  sobre  o  PAEVS.  Todos  os  métodos  especificados  na             

questão  são  utilizados  de  certa  forma,  alguns  mais  outros  menos.  A  opinião  dos  servidores               

sobre  o  edital  do  PAEVS,  diverge  da  opinião  dos  discentes  em  vários  quesitos  apresentados  na                

questão,  principalmente  em  relação  a  linguagem  utilizada  e  na  localização  do  mesmo  no  site               

do  IFSC.  Neste  sentido,  na  medida  do  possível,  seria  interessante  solicitar  a  opinião  dos               

servidores   nesses   quesitos   quando   da   elaboração   dos   próximos   editais.  

Foi  solicitada  a  opinião  dos  servidores  em  relação  às  normas  e  critérios  estabelecidos              

na  resolução  do  PAEVS.  A  maioria  não  quis  opinar  e  os  demais  analisaram  os  artigos  e                 

fizeram  comentários.  Alguns  relacionados  a  correção  da  redação  do  texto  e  outras  sugestões              

de  mudança  nas  regras  ou  maior  detalhamento  em  critérios  de  continuidade  dos  auxílios.  Um               

desses  critérios  é  o  comprometimento  com  os  estudos,  avaliado  pelos  servidores  que  deixaram              

várias  contribuições.  No  momento  da  revisão  da  resolução  estas  devem  ser  analisadas  à  luz               

dos  dados  apresentados  nesta  avaliação,  bem  como,  da  avaliação  realizada  em  2016,  pois              

vários  aspectos  já  foram  discutidos  na  época  e  que  suscitaram  nas  mudanças  realizadas  na               

resolução   em   2017.   

Percebe-se  um  entendimento  equivocado  por  parte  de  alguns  servidores,  considerando           

a  assistência  estudantil  como  benesse  em  vez  de  direito.  Se  mantida  esta  condição  de               

permanência,  deve-se  considerar  para  além  do  desempenho  acadêmico  as  diversas  situações            

em  que  o  discente  se  encontra  e  que  muitas  vezes  vão  além  de  questões  financeiras  e                 

interferem  no  processo  de  ensino  aprendizagem.  Retirar  o  auxílio  pode  refletir  negativamente             

na  permanência  do  discente,  contribuindo  para  a  evasão.  Isso  aparece  em  várias  falas  de               
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discentes  que  infelizmente  tiveram  que  abandonar  seus  cursos  por  falta  de  condições  de              

permanência,  relacionadas  a  questões  pedagógicas,  psicológicas,  sociais,  que  ocorrem  dentro           

e   fora   da   sala   de   aula.   

Quanto  ao  acompanhamento  dos  discentes,  a  maioria  dos  servidores  informou  que  só             

consegue  realizá-lo  parcialmente.  Alguns  inseriram  comentário  sobre  como  realizam  ou  como            

entendem  que  deve  ser  realizado  o  acompanhamento.  O  que  corrobora  com  a  opinião  dos               

discentes  sobre  o  acompanhamento  que  recebem,  para  além  dos  auxílios  financeiros  do             

PAEVS  e  que  reforçam  sua  opinião  quanto  a  importância  desse  acompanhamento  no  sentido              

de   contribuir   para   a   permanência   e   conclusão   de   seus   cursos.  

Em  relação  a  utilização  do  Sistema  PAEVS  pelos  servidores,  64,81%  responderam  que             

utilizam.  Estes  avaliaram  alguns  quesitos  relacionados  a  ele.  O  perfil  de  acesso  dos  servidores               

varia  conforme  as  atribuições  de  cada  um  sistema.  De  forma  geral  as  funcionalidades  foram               

avaliadas  de  positivamente,  no  entanto,  são  necessários  alguns  ajustes  como,  por  exemplo,  em              

relação  a  emissão  de  relatórios  e  incremento  das  equipes,  para  que  a  realização  dos  trabalhos                

no  sistema  não  ficarem  restritas  a  um  ou  dois  servidores,  o  que  pode  gerar  sobrecarga.  Para                 

além  disso  sugere-se  a  continuidade  do  processo  de  customização,  visando  propiciar  e  facilitar              

os   acesso   dos   discentes   aos   seus   dados   do   IVS   e   dos   auxílios   que   recebem.  

Sobre  o  IVS,  os  servidores  foram  consultados  sobre  sua  participação  em  cada  etapa  do               

processo  de  operacionalização.  Assim  como  em  relação  ao  PAEVS,  algumas  etapas  são             

atribuídas  especificamente  à  reitoria  ou  ainda  a  profissionais  específicos  nos  campus,  gerando             

assim  um  grau  de  envolvimento  menor  da  maioria  dos  servidores.  Nas  demais  etapas              

atribuídas  aos  câmpus  há  um  maior  grau  de  envolvimento  dos  servidores.  Os  servidores              

também  analisaram  a  estrutura  de  pessoal  e  física  para  a  realização  das  etapas,  o  que  não                 

difere  muito  em  relação  ao  que  foi  dito  em  relação  à  execução  das  etapas  do  PAEVS.  A                  

opinião  dos  servidores  em  relação  aos  métodos  de  divulgação  do  IVS  e  a  avaliação  dos                

mesmos  em  relação  ao  edital  do  IVS,  foram  similares  aos  descritos  em  relação  ao  PAEVS.                

Quanto  a  divulgação  dos  resultados  do  IVS  aos  discentes,  estes  têm  acesso  ao  sistema  PAEVS                

o  que  possibilita  visualizá-lo  logo  após  sua  emissão.  Dessa  forma,  sugere-se  a  divulgação              

dessa   informação   aos   discentes.  

O  questionário  continha  questões  específicas  sobre  o  IVS,  aplicadas  somente  aos            
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Assistentes  Sociais.  Participaram  da  pesquisa  18  profissionais.  A  primeira  questão  abordava  a             

opinião  destes  em  relação  à  pontuação  atribuída  a  cada  uma  das  variáveis  que  compõe  o  IVS.                 

Para  a  maioria  das  variáveis  foi  opinado  pela  manutenção  da  pontuação,  entretanto  para  outras               

foi  solicitado  o  aumento  da  pontuação  e  para  uma  a  diminuição.  Quanto  ao  tipo  (familiar,  do                 

estudante  ou  por  membro  da  família)  que  interferem  no  cálculo  do  IVS,  a  maioria  dos                

assistentes  sociais  opinaram  pela  manutenção  do  tipo  atual.  Quanto  aos  conceitos  atribuídos             

às   variáveis   em   resolução   e   em   edital,   a   maioria   optou   por   não   modificá-los.   

Quanto  ao  critério  de  número  de  integrantes  na  família,  utilizado  nas  variáveis  cujo              

cálculo  do  IVS  considera  todos  os  membros  da  família,  a  maioria  dos  servidores  optou  pela                

manutenção  do  parâmetro  de  10  membros.  No  entanto,  ao  comparar  os  dados  da  composição               

familiar  nos  IVS  emitidos  em  2018  e  2019,  de  7.302  discentes,  observou-se  que  a  maioria  das                 

famílias  é  composta  por  até  5  integrantes.  Assim  sendo,  sugere-se  considerar  esta  informação              

na  revisão  das  variáveis  que  utilizam  esse  número  no  cálculo,  para  que  o  peso  atribuído  a  elas                  

seja  adequado  a  realidade  dos  discentes  do  IFSC.  A  redução  do  número  de  integrantes  da                

família  proporciona  o  aumento  da  pontuação  atribuída  ao  IVS  do  discente. Uma  opção,  para  o                

caso  de  famílias  mais  numerosas,  poderia  ser  a  criação  de  outro  critério  para  atender  os  casos                 

específicos.  

Em  relação  ao  público-alvo,  a  maioria  dos  assistentes  sociais  optaram  pela            

manutenção  da  regra  atual.  Quanto  ao  prazo  de  validade  definido  para  o  IVS,  a  grande                

maioria  opinou  pela  manutenção  do  prazo  atual.  Em  se  tratando  do  parecer  social,              

estabelecido  no  artigo  8º  da  resolução  do  IVS,  a  maioria  opinou  pela  manutenção  do  texto                

estabelecido  no  caput  e  nos  dois  parágrafos.  Porém  um  número  considerável  entende  que  a               

redação  do  parágrafo  2  deve  ser  alterada.  Nesse  sentido,  é  necessário  observar  que  a  redação                

deste  parágrafo  deve  ser  mantida  ou  alterada  de  acordo  com  a  definição  dada  em  relação  ao                 

número  máximo  de  membros  da  família,  definido  para  as  variáveis  do  tipo  “por  membro  da                

família”.   

Quanto  ao  Sistema  Paevs,  considera-se  um  grande  avanço,  trouxe  impactos  positivos            

para  a  gestão  dos  recursos,  para  o  trabalho  dos  servidores  que  operacionalizam  o  IVS  e  os                 

auxílios  financeiros  nele  incluídos  e  para  os  discentes.  Proporciona  também  maior            

transparência  em  relação  aos  processos  realizados  e  revela  a  importância  do  trabalho  em              
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equipe  e  o  envolvimento  dos  diversos  sujeitos  no  sentido  de  qualificar  o  direcionamento  dos               

recursos,  em  tempos  de  desmonte  das  políticas  sociais  públicas  e  de  negação  dos  direitos               

sociais.   

Por  mais  que  a  política  de  educação  tenha  avançado  ao  longo  dos  anos,  percebe-se  que                

ela  ainda  não  se  constitui,  de  fato,  como  um  direito  igualitário  de  todos,  visto  que  as                 

desigualdades  continuam,  e  estão  atreladas  a  diversas  questões  sociais  vivenciadas  pela            

população  brasileira  e  que  tem  reflexos  diretos  nas  condições  educacionais.  Nesse  sentido,  é              

necessário  avançar  nas  discussões  e  nas  ações  a  fim  de  “viabilizar  a  igualdade  de               

oportunidades”,  tanto  no  sentido  do  aumento  de  recursos  financeiros,  quanto  na  oferta  de              

serviços   destinados   à   população.   

Em  relação  a  assistência  estudantil  no  IFSC,  como  se  pode  observar  a  partir  dos  dados                

aqui  apresentados,  um  grande  número  de  discentes  é  considerado  público  alvo  dessa  política              

mas,  nem  todos  são  atendidos,  o  que  reflete  negativamente  na  permanência  dos  mesmos  na               

instituição.  É  necessário  pensar  em  avanços  no  atendimento  dos  discentes,  para  além  dos              

auxílios  financeiros.  No  entanto,  não  se  pode  perder  de  vista  a  grande  importância  que  as                

ações  desenvolvidas  até  o  momento  tem  para  os  mesmos  e  que  foram  enfatizadas  pelos               

sujeitos  da  pesquisa,  principalmente  os  recursos  financeiros  destinados  por  meio  do  Programa             

de  Atendimento  ao  Estudante  em  Vulnerabilidade  Social,  bem  como  a  demanda  reprimida             

existente   em   relação   a   esses   auxílios   cada   vez   mais   necessários   no   cenário   atual.  

Por  fim,  entende-se  ser  muito  importante  apresentar  os  dados  obtidos  por  meio  da              

pesquisa,  de  forma  que  possam  de  fato  contribuir,  fornecendo  subsídios  para  corrigir  os  rumos               

da  política  no  sentido  de  consolidar  o  direito  de  assistência  estudantil  de  todos  os  discentes  do                 

IFSC,  principalmente  aqueles  que  se  encontram  em  situação  de  vulnerabilidade  social.  Nesse             

sentido,  foi  elaborado  como  produto  educacional,  um  site,  resumindo  os  principais  achados  da              

pesquisa,  para  que  possa  alcançar  a  maior  parte  da  comunidade  acadêmica.  Sugere-se  que              

sejam  propiciados  outros  espaços,  nos  câmpus,  que  possibilitem  a  divulgação  dos  resultados             

da  avaliação  para  toda  comunidade  acadêmica  (servidores  docentes,  técnicos  e  discentes).  Um             

desses  espaços  poderia  ser  a  publicação  no  site  geral  do  IFSC,  na  página  da  assistência                

estudantil.  Outro,  a  divulgação  na  semana  pedagógica  ou  outros  eventos  que  propiciem  a              

participação  da  comunidade  acadêmica.  Assistência  estudantil  é  uma  política  institucional  e            
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não  deve  ficar  restrita  a  um  grupo  ou  a  um  profissional,  mas  deve  envolver  toda  a  comunidade                  

acadêmica.  Tem  reflexos  no  processo  de  ensino  aprendizagem  e  portanto  deve  ser             

compreendida   por   todos.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



130  

REFERÊNCIAS  

 
ABREU,   Edna   Maria   Coimbra   de.   Avaliação   da   implementação   da   Política   de   Assistência   ao  
Estudante   (PNAES)   no   contexto   do   plano   de   expansão   da   Educação   Profissional   e  
Tecnológica   no   Maranhão.    Revista   de   Políticas   Públicas,    v.17,   n.1,   p.   59-68,   jan./jun.   2013.  
Disponível   em:  
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/1517/554.   Acesso  
em:   20   abr.   2020.  
 

ARAÚJO,   Helena   de   Lima   Marinho   Rodrigues;   ANDRADE,   Francisca   Rejane   Bezerra.   O  
Trabalho   da   Equipe   Multidisciplinar   da   Assistência   Estudantil   no   IFCE   -   Campus  
Fortaleza/CE.    Revista   Exitus,    Santarém/PA,   v.   7,   n.   2,   p.   350-377,   Maio/Ago   2017.  
Disponível   em:  
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus/article/view/317/265.  
Acesso   em:   20   abr.   2020.  
 

ARROYO,   Miguel   G.    Vidas   ameaçadas:   exigências-respostas   éticas   da   educação   e   da  
docência .   Petrópolis,   Rio   de   Janeiro:Vozes,   2019.  
 

AUGUSTINI,   Josiane;   BONASSA,   Giselli   Dandolini.   INCLUSÃO   SOCIAL   NA  
EDUCAÇÃO:   o   processo   de   implementação   da   Política   de   Assistência   Estudantil   no   Instituto  
Federal   de   Santa   Catarina.    Congresso   Catarinense   de   Assistentes   Sociais.    De   22   a   24   de  
agosto   de   2013,   Florianópolis/SC.   Disponível   em:  
http://cress-sc.org.br/wp-content/uploads/2014/03/Inclus%C3%A3o-Social-na-educa%C3%A 
7%C3%A3o-processo-de-implementa%C3%A7%C3%A3o-de-assist%C3%AAncia-estudantil 
-no-IFSC.pdf.   Acesso   em:   01   maio   2020.  
 

BERTHO,   Ducange   Médor.    Ser   diferente   num   mundo   de   semelhanças:   ensaio   sobre   a  
dimensão   simbólica   da   vulnerabilidade.    Revista   Íconos    64,   p.   139-157,maio-agosto   2019.  
Disponível   em:   http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/iconosfl/n64/1390-8065-iconosfl-64-139.pdf.  
Acesso   em   20   abr.   2020.  
 

BOSCHETTI,   Ivanete.     Avaliação   de   políticas,   programas   e   projetos   sociais.   In:   CFESS/  
ABEPSS   (Org.).    Serviço   Social:   direitos   sociais   e   competências   profissionais ,   Brasília,  
CFESS/ABEPSS,   2009.   Disponível   em:  
http://www.cressrn.org.br/files/arquivos/V6W3K9PDvT66jNs6Ne91.pdf.   Acesso   em:   21   out.  
2019.  
 

 



131  
BRASIL.   [Constituição   (1988)].    Constituição   da   República   Federativa   do   Brasil .   Brasília,  
Senado,   1988.     Disponível   em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.   Acesso   em:   03  
nov.   2018.  
 

________.     Lei   nº   9394,   de   20   de   dezembro   de   1996.    Estabelece   as   diretrizes   e   bases   da  
educação   nacional.    Lei   de   Diretrizes   e   bases   (LDB),   Brasília,   Presidência   da   República   Casa  
Civil   Subchefia   para   Assuntos   Jurídicos,   23   dez.   1996.   Disponível   em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm.   Acesso   em:   05   nov.   2018.  

 

________.     Lei   nº   010172,   de   9   de   janeiro   de   2001.    Aprova   o   Plano   Nacional   de   Educação   e  
dá   outras   providências.    Plano   Nacional   de   educação   (PNE   -   2001/2011),   Brasília,   Congresso  
Nacional,   9   jan.   2001.     Disponível   em:   http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf.  
Acesso   em   05   nov.   2018.  
 
_______.   Lei   nº   13.005,   de   25   de   junho   de   2014.    Aprova   o   Plano   Nacional   de   Educação   e  
dá   outras   providências .   Plano   Nacional   de   educação   (PNE   -   2014/2024),   Brasília,   Congresso  
Nacional,   25   jun.   2014.     Disponível   em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm.   Acesso   em:   05   nov.  
2018.  
 

_______.   Decreto   nº   5154,   de   23   de   julho   de   2004.    Regulamenta   o   §   2º   do   art.   36   e   os   arts.  
39   a   41   da   Lei   nº   9.394,   de   20   de   dezembro   de   1996,   que   estabelece   as   diretrizes   e   bases  
da   educação   nacional,   e   dá   outras   providências .   Alteração   da   LDB,   Brasília,   Presidência   da  
República,   Casa   Civil,   Subchefia   para   Assuntos   Jurídicos,   26   jul.   2004.     Disponível   em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm .    Acesso   em:   5  
nov.   2018.  
 

__________.   Decreto   nº   7234,   de   19   de   julho   de   2010.    Dispõe   sobre   o   Programa   Nacional  
de   Assistência   Estudantil   –   PNAES .   Brasília:   Presidência   da   República,   Casa   Civil,  
Subchefia   para   Assuntos   Jurídicos,   19   jul.   2010.   Disponível   em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm.   Acesso   em:   5  
nov.   2018.  
 

_________.   Lei   nº   11.892   de   29   de   dezembro   de   2008.    Institui   a   Rede   Federal   de   Educação  
Profissional,   Científica   e   Tecnológica,   cria   os   Institutos   Federais   de   Educação,   Ciência   e  
Tecnologia,   e   dá   outras   providências .   Diário   Oficial   [da]   República   Federativa   do   Brasil.  
Brasília,   DF,   30   dez.   2008.   Disponível   em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2007_2010/2008/Lei/L11892.htm.   Acesso   em:   03  
nov.   2018.  

 



132  
 

BRUM,   Lívia   Di   Renna   Vianna    et   al .   Análise   da   Situação   de   Vulnerabilidade   Social   no  
Contexto   da   Assistência   Estudantil   do   IFRJ   ‒   Campus   Realengo:   Burocratizar   ou   Humanizar  
os   Processos   de   Trabalho?.    Revista   Práticas   em   Gestão   Pública   Universitária,    [ s.   l. ],   v.   1,  
ed.   1,   2017.   Disponível   em:   https://revistas.ufrj.br/index.php/pgpu/article/view/4242.   Acesso  
em:   20   abr.   2020.  
 

COSTA,   Marco   Aurélio   et   al.   Vulnerabilidade   social   no   Brasil:   conceitos,   métodos   e  
primeiros   resultados   para   municípios   e   regiões   metropolitanas   brasileiras.    IPEA   (Instituto   de  
Pesquisa   Econômica   Aplicada) .   Brasília   :   Rio   de   Janeiro   :   Ipea,   2018.   Disponível   em:  
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2364b.pdf.   Acesso   em:   20.abr.  
2020.  
 

COSTA,   Frederico   Lustosa   da;   CASTANHAR,   José   Cezar.   Avaliação   de   programas   públicos:  
desafios   conceituais   e   metodológicos.    Revista   de   Administração   Pública ,   Rio   de   Janeiro,   v.  
37,   n.   5,   p.   969-992,   set.-   out.,   2003.   Disponível   em:  
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6509/5093.   Acesso   em:   18   mar.  
2019.  
 

CUNHA,   Carla   Giane   Soares   da.   Avaliação   de   Políticas   Públicas   e   Programas  
Governamentais:Tendências   Recentes   e   Experiências   no   Brasil.    Revista   Estudos   de  
Planejamento ,   Porto   Alegre,   Edição   n.   12,   dez.   2018,   p.   27-57.   Disponível   em:  
https://revistas.fee.tche.br/index.php/estudos-planejamento/article/view/4298.   Acesso   em:   18  
mar.   2019.  
 

DUTRA,   Natália   Gomes   dos   Reis;   SANTOS,   Maria   de   Fátima   de   Souza.   Assistência  
estudantil   sob   múltiplos   olhares:   a   disputa   de   concepções.    Ensaio:   Avaliação   de   Políticas  
Públicas   em   Educação,    Rio   de   Janeiro,   v.   25,   n.   94,   p.   148-181,   2017.   Disponível   em:  
http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v25n94/1809-4465-ensaio-25-94-0148.pdf.   Acesso   em:   20  
abr.   2020.  
 

ESTÊVÃO,   Carlos   V.   Direitos   humanos   e   educação   para   uma   outra   democracia.    Ensaio:  
aval.   pol.   públ.   Educ .   Rio   de   Janeiro,   v.   19,   n.   70,   p.   9-20,   jan./mar.   2011.   Disponível   em:  
https://www.scielo.br/pdf/ensaio/v19n70/v19n70a02.pdf.   Acesso   em:   20   abr.   2020.  
 

FARIA,   Carlos   Aurélio   Pimenta   de.   A   política   da   avaliação   de   políticas   públicas.    Revista  
Brasileira   de   Ciências   Sociais .   São   Paulo,   vol.20,   n.   59,   p.   97-110,   out.   2005.   Disponível  
em:   http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v20n59/a07v2059.pdf.   Acesso   em:   20   ago.   2017.  
 

 



133  
FIGUEIREDO,   Marcus   Faria;   FIGUEIREDO,   Argelina   Maria   Cheibub.    Avaliação   política   e  
avaliação   de   políticas:   um   quadro   de   referência   teórica .   São   Paulo:   Idesp,   n.   15,   1986.  
 

FIGUEIREDO,    Ivanilda;   NORONHA,   Rodolfo   Liberato   de.   A   VULNERABILIDADE  
COMO   IMPEDITIVA/RESTRITIVA   DO   DESFRUTE   DE   DIREITOS.    Revista   de   Direitos   e  
Garantias   Fundamentais ,   Vitória,   n.   4,   p.   129-146,   jul./dez.   2008.   Disponível   em:  
http://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/10 .    Acesso   em:   20   abr.   2020.  
 

FRONZA,   Claudia   Sombrio;   NOGUEIRA,   Vera   Maria   Ribeiro.     (2015).   A   avaliação   e   a  
análise   de   políticas   públicas:   uma   distinção   necessária.    Argumentum ,    7 (2),   103-116.  
Disponível   em:   https://doi.org/10.18315/argumentum.v7i2.10356.    Acesso   em:   20   abr.   2020.  

 
GOMES,   Amanda   Marques   de   Oliveira;   PASSOS,   Guiomar   de   Oliveira.   A   implementação   do  
Programa   Nacional   de   Assistência   Estudantil   (PNAES)   nos   Institutos   Federais.    Revista   de  
Políticas   Públicas ,     v.   22,   n.   1/2018,   p.415-441.   Disponível   em:  
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/9240.   Acesso   em:  
20   abr.   2020.  
 

HOFLING,   Eloisa   de   Mattos.   Estado   e   políticas   (públicas)   sociais.    Caderno   CEDES ,  
Campinas,   Ano   XXI,   vol.   21,   n.   55,   p.   30-41.   nov.   2001.   Disponível   em:  
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v21n55/5539.pdf.   Acesso   em:   20   abr.   2020.  
 

IMPERATORI, Thaís   Kristosch.   A   trajetória   da   assistência   estudantil   na   educação   superior  
brasileira.    Serviço.   Social   &   Sociedade ,   São   Paulo,   n.   129,   p.   285-303,   maio/ago.   2017.  
Disponível   em:   https://www.scielo.br/pdf/sssoc/n129/0101-6628-sssoc-129-0285.pdf .   Acesso  
em:   20   abr.   2020.  
 

Instituto   Federal   De   Educação,   Ciência   e   Tecnologia   De   Santa   Catarina   (IFSC).     Plano   de  
Desenvolvimento   Institucional   -   PDI   (2015/2019).   IFSC,   2017.   Disponível   em:  
https://pdi.ifsc.edu.br/download/faca-o-download-do-pdi-2015-2019/.   Acesso   em:   04   nov.  
2018.  
 

________.     Relatório   de   Avaliação   do   Programa   de   Assistência   ao   Estudante   em  
Vulnerabilidade   Social   –   PAEVS.   IFSC,   2016.   Disponível   em:  
http://www.ifsc.edu.br/documents/175813/187628/_Relat%C3%B3rio_Avalia%C3%A7%C3 
%A3o_PAEVS_2016_errata+%281%29.pdf/44c6856e-ae88-aec8-b5f5-a983471db547.  
Acesso   em:   03   nov.   2018.  
 

 



134  
________.   Resolução   CEPE   Nº   001/2010.   Regulamenta   a   Assistência   Estudantil.   IFSC,   2010.  
Disponível   em  
http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/CEPE2014/resolucao_cepe_001_2001_assistencia.pdf.   Acesso  
em:   03   nov.   2018.  
 

________.   Resolução   CONSUP   47/2014.   Regulamenta   o   Programa   de   Atendimento   ao  
Estudante   em   Vulnerabilidade   Social.     IFSC,   2014.   Disponível   em:  
http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/consup_resolucao47_2014_aprova_paevs.pdf.   Acesso   em:   04  
nov.   2018.  
 

________.   Resolução   CONSUP   41/2017.   Regulamenta   o   Programa   de   Atendimento   ao  
Estudante   em   Vulnerabilidade   Social   e   suas   ações.   IFSC,   2017a.   Disponível   em:  
http://www.ifsc.edu.br/documents/175813/866662/Resolu%C3%A7%C3%A3o+PAEVS+atua 
l/32ebea30-9650-c966-6c56-b3d4a3c5a2d8.   Acesso   em:   05   nov.   2018.  
 

________.   Resolução   CONSUP   Nº   42/2017.   Aprova,   ad   referendum,   critérios   e  
procedimentos   para   a   realização   da   análise   que   gera   o   Índice   de   Vulnerabilidade   Social.   IFSC,  
2017b.   Disponível   em:  
https://www.ifsc.edu.br/documents/175813/866662/Resolu%C3%A7%C3%A3o+PAEVS+atu 
al/32ebea30-9650-c966-6c56-b3d4a3c5a2d8.   Acesso   em:   5   nov.   2018.  
 

KOSIK,   Karel.    Dialética   do   concreto.    2.ed.   Rio   de   Janeiro:   Paz   e   Terra,   1995.  
 

KOWALSKI,   Aline   Viero.    Os   (des)caminhos   da   política   de   assistência   estudantil   e   o  
desafio   na   garantia   de   direitos.    2012.   180   f.   Tese   (Doutorado   em   Serviço   Social)   -   Pontifícia  
Universidade   Católica   do   Rio   Grande   do   Sul,   Porto   Alegre,   2012.  

 
LOBATO,   Lenaura   de   Vasconcelos   Costa.   Avaliação   de   políticas   sociais:   notas   sobre   alguns  
limites   e   possíveis   desafios.    Trabalho,   Educação   e   Saúde ,   v.   2,   p.   239-265,   2004.   Disponível  
em:   https://www.scielo.br/pdf/tes/v2n1/06.pdf.   Acesso   em:   19   mar.   2020.  
 

MACHADO,   Jardel   Pelissari;   PAN,   Miriam   Aparecida   Graciano   de   Souza.    Direito   ou  
benefício?   Política   de   assistência   estudantil   e   seus   efeitos    subjetivos   aos   universitários.  
Estudos   de   Psicologi a,   Natal,   v.   21,   n.   4,   out.   a   dez.   2016.   Disponível   em:  
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-294X2016000400477&lng= 
en&nrm=iso&tlng=pt .   Acesso   em   20   abr.   2020.  
 

 



135  
McLachlan,  K.  WWW . CyberGuide  Ratings  for  Content  Evaluation .  [on-line]  Available:           
(20/09/99).  Disponível  em: http://www.minerva.uevora.pt/web1/aval_paginas_web.htm.Aesso     
em   15   maio   2020.  
 

MARTENDAL,   Luciana.    PROGRAMA   DE   ATENDIMENTO   A   ESTUDANTES   EM  
SITUAÇÃO   DE   VULNERABILIDADE   SOCIAL:   APROXIMAÇÕES   AVALIATIVAS  
SOBRE   SUA   IMPLEMENTAÇÃO   E   GESTÃO.    126   f.   Dissertação   (Mestrado   em   Serviço  
Social)   -   UFSC,   Florianópolis,   2012.   Disponível   em:  
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/100568/310347.pdf?sequence=1&isAl 
lowed=y.   Acesso   em:   01   maio   2020.  
 

Ministério   da   Educação   (MEC).     PORTARIA   NORMATIVA   Nº   39,   DE   12   DE  
DEZEMBRO   DE   2007.    Institui   o   Programa   Nacional   de   Assistência   Estudantil-PNAES,  
Brasília,   Ministério   da   Educação   (MEC),   12   dez.   2007.   Disponível   em:  
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/portaria_pnaes.pdf.   Acesso   em:   5   nov.   2018.  
 

________.    In :    Rede   Federal   de   Educação   Profissional,   Científica   e   Tecnológica :   Saiba   o  
que   é   e   quais   são   as   instituições   que   formam   a   Rede   Federal   de   educação   profissional   e  
tecnológica   do   país.   Brasília,   Ministério   da   Educação   (MEC),   2019a.   Disponível   em:  
http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/.   Acesso   em:   7   maio   2020.  
 

________.    Plataforma   Nilo   Peçanha .   Brasília:   Ministério   da   Educação   (MEC),   2018.  
Disponível   em:   http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/.   Acesso   em:   12   mar.   2019.  
 

________.    Plataforma   Nilo   Peçanha .   Brasília:   Ministério   da   Educação   (MEC),   2019b.  
Disponível   em:   http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/.   Acesso   em:   19   mar.   2019.  
 

MONTEIRO,   Simone   Rocha   da   Rocha   Pires.     O   marco   conceitual   da   vulnerabilidade   social.  
Sociedade   em   Debate ,   Pelotas,   v.17   n.2,   p.   29-40,   jul.-dez.   2011.   Disponível   em:  
http://www.rsd.ucpel.tche.br/index.php/rsd/article/view/695.   Acesso   em:   20   ago.   2019.  
 

NEVES,   Lúcia   Maria   Wanderley;   PRONKO,   Marcela   Alejandra.    O   mercado   do  
conhecimento   e   o   conhecimento   para   o   mercado:   da   formação   para   o   trabalho   complexo  
no   Brasil   contemporâneo .   Rio   de   Janeiro,   EPSJV,   2008.   Disponível   em:  
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/25897/2/Livro%20EPSJV%20008194.pdf.   Acesso  
em:   Acesso   em:   18   mar.   2019.  
 
 
 

 



136  
OLIVEIRA,   Lilian   Ribeiro   de;   PASSADOR,   Claudia   Souza.   Ensaio   teórico   sobre   as  
avaliações   de   políticas   públicas.    Cad.   EBAPE.BR ,   v.   17,   n.   2,   Rio   de   Janeiro,   Abr./Jun.   2019.  
Disponível   em:   https://www.scielo.br/pdf/cebape/v17n2/1679-3951-cebape-17-02-324.pdf.  
Acesso   em:   20   abr.   2020.  
 

PAIVA,   Ariane   Rego   de.   Análise   e   avaliação   de   políticas   sociais:   algumas   perspectivas   de  
debate   atual.    O   social   em   Questão ,   Ano   XIX,   n.   36,   p.   21-38,   2016.   Disponível   em:  
http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/1_OSQ_36_Paiva.pdf.    Acesso   em:   20   abr.   2020 .  
 

PEREIRA,   Vinicius   Tonollier;   GUARESCHI,   Pedrinho   A.   Representações   sociais   da  
psicologia   sobre   os   usuários   do   CRAS:   culpabilização   dos   sujeitos   em   situação   de  
vulnerabilidade   social.    DIÁLOGO,    Canoas,   n.   26,   p.   09-24,   ago.   2014.   Disponível   em:  
https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Dialogo/article/view/1626/1152.   Acesso   em   20   abr.  
2020.  
 

PINHEIRO,   Ellana   Barros.   O   Caráter   das   Políticas   de   Assistência   Estudantil   nas  
Universidades   Públicas.    Revista   Mundi   Sociais   e   Humanidades,    Curitiba,   PR,   v.   1,   n.   2,   11,  
jul./dez.,   2016.   Disponível   em:  
http://periodicos.ifpr.edu.br/index.php?journal=MundiSH&page=article&op=view&path%5B 
%5D=16.   Acesso   em:   20   abr.   2020.  
 

PRADA,   T.;   SURDINE,   M.   C.   DA   C.   A   assistência   estudantil   nos   Institutos   Federais   de  
Educação,   Ciência   e   Tecnologia.    SER   Social ,   v.   20,   n.   43,   p.   268-289,   13   nov.   2018.  
Disponível   em:   https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/18860 .   Acesso  
em   20   abr.   2020.  
 

PRESTES,   Emília   Maria   da   Trindade.   A   avaliação   de   políticas   sociais:   questões   teóricas,  
metodológicas   e   políticas.    Revista   Lusófona   de   Educação ,   v.   22,   n.   22,   2012.   Disponível  
em:   https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/3283.    Acesso   em   20   abr.  
2020.  
 

RAMOS,   Marília   Patta;   SCHABBACH,   Letícia   Maria.   O   estado   da   arte   da   avaliação   de  
políticas   públicas:   conceituação   e   exemplos   de   avaliação   no   Brasil.    Revista   de  
Administração   Pública ,   Rio   de   Janeiro,   v.   46,   n.   5,   p.   1271-1294,   set.-out.   2012.   Disponível  
em:   http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/7140/5692.   Acesso   em:   18  
mar.   2019.  
 

RECKTENVALD,   Marcelo;   MATTEI,   Lauro;   PEREIRA,   Vilmar   Alves .   Avaliando   o  
Programa   Nacional   de   Assistência   Estudantil   (PNAES)   sob   a   ótica   das   epistemologias.  

 



137  
Revista   da   Avaliação   da   Educação   Superior    (Campinas).   Sorocaba,   SP,   v.   23,   n.   02,   p.  
405-423,   jul.   2018 .   Disponível   em:  
https://www.researchgate.net/publication/327989972_Avaliando_o_Programa_Nacional_de_ 
Assistencia_Estudantil_PNAES_sob_a_otica_das_epistemologias.   Acesso   em   20   abr.   2020.  
 

RESENDE,   Carolina   Costa;   RIBEIRO,   Luiz   Paulo.     Breve   ensaio   sobre   o   conceito   de  
vulnerabilidade   social:   exclusão   social,   trabalho,   democracia   e   empoderamento.    Revista  
Percurso   Acadêmico ,   Belo   Horizonte.   v.   7,   N.   14,   jul./dez.,   2017.Disponível   em:  
http://periodicos.pucminas.br/index.php/percursoacademico/article/view/16191/13366.  
Acesso   em:   Acesso   em   20   abr.   2020.  
 

SANTOS,   Milton.    O   Espaço   do   Cidadão .   Milton   Santos.   -   7.   ed.   -   São   Paulo:   Editora   da  
Universidade   de   São   Paulo,   2007.  
 

SILVA,   Dilene   Pinheiro.   A   Política   de   Assistência   Estudantil   no   contexto   das   instituições  
federais   de   Ensino.    16º   Congresso   Brasileiro   de   Assistentes   Sociais:   “40   anos   da   “Virada”  
do   Serviço   Social” .   Brasília:   30   de   outubro   a   03   de   novembro   de   2019.   Disponível   em:  
http://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/article/view/297/296.   Acesso   em   20   abr.  
2020.   
 

SOUZA,   Jacqueline   Domiense   Almeida   de.    Na   Travessia:   Assistência   Estudantil   na  
Educação   Profissional .   As   interfaces   das   políticas   de   assistência   social   e   educação.   2017.  
190   f.,   il.   Dissertação   (Mestrado   em   Política   Social)   -   Universidade   de   Brasília,   Brasília,  
2017.   Disponível   em:  
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/23610/1/2017_JacquelineDomienseAlmeidadeSouz 
a.pdf.   Acesso   em:   20   abr.   2020.  
 

SPRICIGO,    Fabrício.    A   assistência   estudantil   no   Instituto   Federal   de   Educação,   Ciência  
e   Tecnologia   de   Santa   Catarina:   em   análise   o   programa   de   atendimento   ao   estudante   em  
vulnerabilidade   social.    210   p.   Dissertação   (Mestrado   em   Educação)   -   Universidade   do  
Estado   de   Santa   Catarina,   Centro   de   Ciências   Humanas   e   da   Educação,   Programa   de  
Pós-Graduação   em   Educação,   Florianópolis,   2016.    Disponível   em:  
http://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/000012/0000125d.pdf .   Acesso   em:   20   abr.  
2020.  
 

TAUFICK,   Ana   Luiza   de   Oliveira   Lima.   Análise   da   Política   de   Assistência   Estudantil   dos  
Institutos   Federais   de   Educação,   Ciência   e   Tecnologia.    Revista   Brasileira   de   Políticas   e  
Administração   da   Educação .   v.   30,   n.   1,   p.   181-201,   jan/abr.   2014.   Disponível   em:  
https://seer.ufrgs.br/rbpae/article/view/50020/31328.   Acesso   em:   20   abr.   2020.  
 

 



138  
TREVISAN,   Andrei   Pittol    and    VAN   BELLEN,   Hans   Michael.     Avaliação   de   políticas  
públicas:   uma   revisão   teórica   de   um   campo   em   construção.     Rev.   Adm.   Pública    [online] .   2008,  
vol.42,   n.3,   pp.529-550.   ISSN   0034-7612.   Disponível   em:  
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122008000300005&lng=pt 
&tlng=pt.    Acesso   em:   20   abr.   2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



139  

APÊNDICE   A:   QUESTIONÁRIO   ON-LINE   –   DISCENTES  

(Aplicado  a  discentes  com  18  anos  ou  mais.  Inclui  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e                
Esclarecido)  
 

Prezado  discente,  você  está  sendo  convidado  a  participar  da  pesquisa  intitulada  a             

Assistência  Estudantil  na  Educação  Profissional  e  Tecnológica:  Estudo  Avaliativo  do           

Programa  de  Atendimento  ao  Estudante  em  Vulnerabilidade  Social  -  PAEVS  e  do  Índice  de               

Vulnerabilidade  Social  –  IVS.  Esta  pesquisa  está  associada  ao  projeto  de  Mestrado  de  Solange               

Janete  Finger,  do  Programa  de  Mestrado  Profissional  em  Educação  Profissional  e  Tecnológica             

–  PROFEPT,  do  IFSC,  sob  orientação  da  professora  Dra.  Maria  dos  Anjos  Lopes  Viella.               

Trata-se  de  um  estudo  avaliativo  do  Programa  PAEVS  do  IFSC.  A  avaliação  do  Programa               

PAEVS  e  do  IVS  está  prevista  nas  normatizações  internas  do  IFSC  que  estabelecem  sua               

realização  a  cada  2  anos  e,  a  participação  dos  beneficiários  do  programa  nesse  processo  é                

muito   importante.  

A  participação  na  pesquisa  é  voluntária  e  consiste  em  responder  as  perguntas  relativas              

ao  PAEVS  e  ao  IVS  constantes  no  questionário  online.  Não  serão  solicitados  dados  de               

identificação  pessoal  do  participante.  Será  garantido  aos  participantes  a  privacidade  a  sua             

identidade   e   o   sigilo   de   suas   informações.  

Se  você  é  maior  de  idade  (18  anos  ou  mais)  e  concorda  em  participar  da  pesquisa                 

clique  em  ‘PRÓXIMO’  para  responder  o  questionário.  Ao  finalizar  e  enviar  o  questionário,  o               

participante   poderá   imprimir   uma   cópia   do   seu   questionário   respondido.  

Para  visualizar  e/ou  baixar  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE)  na  íntegra,               

clique   AQUI.  

Bloco   1   -   Aluno  
 
1   -   Qual   sua   idade?  
 
Por   favor,   coloque   sua   resposta   aqui:   ………….  

Pesquisa   destinada   aos   Alunos   maiores   de   idade   (18   anos   ou   mais).  
 
 
2   -   Em   qual   câmpus   está   matriculado?  
Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  câmpus   Araranguá  
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  câmpus   Caçador  
  câmpus   Canoinhas  
  câmpus   Chapecó  
  câmpus   Criciúma  
  câmpus   Florianópolis   Centro  
  câmpus   Florianópolis   Continente  
  câmpus   Garopaba  
  câmpus   Gaspar  
  câmpus   Itajaí  
  câmpus   Jaraguá   do   Sul   -   Centro  
  câmpus   Jaraguá   do   Sul   -   Rau   (GW)  
  câmpus   Joinville  
  câmpus   Lages  
  câmpus   Palhoça   Bilíngue  
  câmpus   São   Carlos  
  câmpus   São   José  
  câmpus   São   Lourenço   do   Oeste  
  câmpus   São   Miguel   do   Oeste  
  câmpus   Tubarão  
  câmpus   Urupema  
  câmpus   Xanxerê  
  Cerfead  

 
3   -   A   partir   de   qual   semestre   você   passou   a   ser   aluno   do   IFSC?  
Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  Antes   de   2018  
  Em   2018-1  
  Em   2018-2  
  Em   2019-1  
  Em   2019-2  

Se   você   já   fez   cursos   anteriores   a   esse   que   está   cursando   no   momento   pode   considerar   aquela   data.  
 
 
4   -   Qual   o   tipo/oferta   de   curso   em   que   você   está   matriculado?  
Por   favor,   escolha   as   opções   que   se   aplicam:  

  FIC   -   Formação   Inicial   e   Continuada  
  PROEJA   -   Programa   de   Integração   da   Educ.   Profissional   com   a   Educ.   Básica   na   Modalidade   de   Educ.   de  

Jovens   e   Adultos  
  Técnico   Subsequente   (Pós   Ensino   Médio   -   somente   parte   técnica)  
  Técnico   Concomitante   (Ensino   Médio   Concomitante   com   Ensino   Técnico)  
  Técnico   Integrado   (Ensino   Médio   Integrado   com   Ensino   Técnico)  
  Ensino   Superior   -   Tecnológico  
  Ensino   Superior   -   Licenciatura  
  Ensino   Superior   -   Bacharelado   (Engenharias)  
  Pós-Graduação   -   Especialização  
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    Pós-Graduação   -   Mestrado  

Você   poderá   selecionar   mais   de   uma   opção   se   estiver   matriculado   em   mais   de   um   tipo/oferta   de   curso.  
 
 
Bloco   2   -   IVS  
O   Índice   de   Vulnerabilidade   Social   (IVS)   é   um   índice   que   caracteriza   a   situação   de  
vulnerabilidade   social,   calculado   com   base   na   renda   e   em   agravantes   sociais,   e   que   pode   ser  
usado   como   critério   de   acesso   exclusivo   ou   associado   em   programas   de   assistência   estudantil  
e/ou   editais   destinados   aos   estudantes   do   IFSC.  
SOBRE   O   IVS:  
 
5   -   Você   possui   IVS   válido?  
Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  Sim  
  Não  
  Tenho   IVS   mas   não   sei   se   está   válido  
  Não   sei   o   que   é   o   IVS  

 
6   -   Como   você   ficou   sabendo   sobre   a   existência   do   IVS?  
Por   favor,   escolha   as   opções   que   se   aplicam:  

  Fui   informado   por   servidores   do   IFSC  
  Encontrei   as   informações   no   site   do   IFSC  
  Por   amigos  
  Por   familiares  
  Por   meio   de   materiais   de   divulgação   impressos   (banner,   cartaz,   folder,   etc)   e/ou   do   mural   do   câmpus  
  Nenhuma   das   opções   acima  

Se   for   o   caso,   nesta   pergunta   você   poderá   escolher   mais   de   uma   opção.  
 
7   -   Atualmente,   onde   você   costuma   procurar   as   informações   sobre   o   IVS?  
Por   favor,   escolha   as   opções   que   se   aplicam:  

  Não   sei   onde   e/ou   com   quem   devo   me   informar  
  Não   costumo   procurar   informações  
  No   site   do   IFSC  
  Na   coordenação   do   meu   curso  
  Na   coordenadoria   Pedagógica/Núcleo   Pedagógico   do   câmpus  
  Em   outros   setores   do   câmpus  
  Em   materiais   de   divulgação   impressos   (folder,   cartaz,   banner,   etc.)   e/ou   no   mural   do   câmpus  
  Com   os   professores  
  Participo   das   palestras   e/ou   reuniões   quando   realizadas   no   câmpus  
  Recebo   as   informações   por   e-mail,   telefone   ou   me   procuram   pessoalmente   no   câmpus  
  Nenhuma   das   informações   anteriores  

 
8   -   Em   algum   momento   você   já   leu   o   edital   do   IVS?  
Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  
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  Sim  
  Não  

 
9   -   Qual   sua   opinião   em   relação   ao   edital   01   do   IVS,   vigente   em   2019.   Considere   1   como  
discordo   totalmente   e   5   como   concordo   totalmente   com   os   seguintes   quesitos.  
Clique   aqui   caso   queira   acessar   o   edital   01/2019.  
 

Só   responder   essa   pergunta   sob   as   seguintes   condições:  
A   resposta   foi   ‘Sim’   na   questão   ‘8   [p16]’   (8   -   Em   algum   momento   você   já   leu   o   edital   do   IVS?)  

Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 1  2  3  4  5  
O   edital   do   IVS   é   localizado   com   facilidade   no   site   do   IFSC       
A   linguagem   utilizada   no   edital   é   de   fácil   compreensão       
No   edital   fica   claro   o   que   é   necessário   fazer   para   obter   o   IVS       
No   edital   fica   claro   o   que   é   considerado   no   momento   da   avaliação   (variáveis   e  
documentação   necessária,   etc.)       

No   edital   fica   claro   quem   pode   solicitar   o   IVS       
No   edital   fica   claro   o   que   é   reavaliação       
No   edital   fica   claro   o   que   precisa   fazer   para   reavaliar   o   IVS       
 
 
10   -   Os   itens   abaixo   são   variáveis   consideradas   para   o   cálculo   do   IVS.   Pontue   cada   variável  
de   acordo   com   a   importância   que   você   atribui   a   ela   pensando   na   sua   atual   situação   enquanto  
estudante.   Considere   1   como   nenhuma   importância   e   5   como   máxima   importância.  
Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 1  2  3  4  5  
Renda   Bruta   per   capita   -   Faixa   de   renda   em   que   a   família   se   encontra       
Educação   (origem   escola   pública)       
Composição   familiar   -   Faixa   etária   dos   membros   da   família       
Composição   familiar   -   condições   como   família   monoparental   (somente   um   dos   pais  
sustenta   a   família)   ou   unipessoal   (vive   sozinho)       

Ocupação   trabalho   emprego   -   pessoas   desempregadas   na   família       
Ocupação   trabalho   emprego   -   pessoas   na   família   com   trabalho   ‘informal   -   bico’       
Moradia   -   condições   de   moradia   do   estudante       
Saúde   -   Estudante   com   acesso   exclusivo   ao   SUS       
Saúde   -   Portador   de   doença   e/ou   transtorno   mental   e/ou   pessoa   com   deficiência   na  
família       

Transporte   -   distância   casa/escola       
Transporte   -   tipo   de   transporte   utilizado   no   deslocamento   casa/escola       
Participação   em   programas   sociais   (por   exemplo   estar   inscrito   no   Cadastro   Único  
para   receber   Bolsa   Família,   ID   Jovem   ou   outros   programas)       
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Bloco   3   -   PAEVS  
O   Programa   de   Atendimento   ao   Estudantes   em   Vulnerabilidade   Social   (PAEVS)   é   composto  
por   vários   auxílios   financeiros   que   visam   contribuir   no   atendimento   às   necessidades   de  
estudante   em   vulnerabilidade   social.   Fazem   parte   do   PAEVS   os   auxílios   financeiros:   Auxílio  
Permanência   (valores   de   120   a   405   reais),   Auxílios   compulsórios   (PROEJA,   Cadúnico,  
Públicos   Estratégicos)   valor   de   120   reais,   Auxílio   Ingressante   Cotista   (valor   120   reais)   e  
Auxílio   Emergencial.  
SOBRE   O   PAEVS:  
 
11   -   Quando   você   entrou   no   IFSC   você   já   sabia   sobre   a   possibilidade   de   receber   algum   auxílio  
financeiro   para   auxiliar   na   sua   permanência   no   curso?  
Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  Sim  
  Não  

 
12   -   Como   você   ficou   sabendo   sobre   os   auxílios   financeiros   do   PAEVS?  
Por   favor,   escolha   as   opções   que   se   aplicam:  

  Fui   informado   por   servidores   do   IFSC  
  Encontrei   as   informações   no   site   do   IFSC  
  Por   amigos  
  Por   familiares  
  Por   meio   de   materiais   de   divulgação   impressos   (banner,   cartaz,   folder,   etc)   e/ou   do   mural   do   câmpus  
  Nenhuma   das   opções   acima  

Se   for   o   caso,   você   poderá   selecionar   mais   de   uma   opção.  
 
13   -   Atualmente   onde   você   costuma   procurar   as   informações   sobre   os   auxílios   do   Programa  
PAEVS?  
Por   favor,   escolha   as   opções   que   se   aplicam:  

  Não   sei   onde   e/ou   com   quem   devo   me   informar  
  Não   costumo   procurar   as   informações  
  No   site   do   IFSC  
  Na   coordenação   do   meu   curso  
  Na   Coordenação   Pedagógica/Núcleo   Pedagógico   do   câmpus  
  Em   outros   setores   do   câmpus  
  Em   materiais   de   divulgação   impressos   (folder,   cartaz,   banner,   etc)   e/ou   no   mural   do   câmpus  
  Com   professores  
  Participo   das   palestras   e/ou   reuniões   quando   realizadas   no   câmpus  
  Recebo   as   informações   por   e-mail,   telefone   ou   me   procuram   pessoalmente   no   câmpus  
  Nenhuma   das   opções   acima  

  Se   for   o   caso,   você   poderá   selecionar   mais   de   uma   opção.  
 
14   -   Sobre   os   auxílios   financeiros   do   Programa   PAEVS   do   IFSC   que   você   está   recebendo  
ATUALMENTE?   Clique   no   semestre   em   que   começou   a   receber   cada   um   dos   auxílios   que  
ainda   está   recebendo   no   momento.   Se   nunca   recebeu   ou   não   recebe   mais,   assinale   na   coluna  
‘Não   recebo   esse   auxílio’.  
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Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 Não   recebo  
esse   auxílio  

Antes   de  
2018-1  

A   partir   de  
2018-1  

A   partir   de  
2018-2  

A   partir   de  
2019-1  

A   partir   de  
2019-2  

Auxílio   Permanência   (valores   atuais  
entre   R$   120,00   e   R$   405,00)        

Auxílio   Compulsório   (Proeja   ou  
Públicos   Estratégicos   ou   CadÚnico)   -  
(valor   atual   R$   120,00)  

      

Auxílio   Ingressante   Cotista   (ACRI)   -  
(valor   atual   R$   120,00)        

Auxílio   Emergencial   (auxílio   eventual  
sem   valor   definido)        

 
 
15   -   Avalie   o   quanto   o   recebimento   do   auxílio   financeiro   do   PAEVS   contribuiu   no   contexto  
acadêmico.   Considere   1   como   nenhuma   contribuição   e   5   como   contribuição   máxima.  
Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 1  2  3  4  5  
Na   superação   de   dificuldades   de   acesso   a   materiais   e   meios   de   estudo   (livros,  
computador,   outros)       

No   acesso   a   alimentação   no   espaço   escolar       
No   transporte   para   a   escola       
Possibilitou   maior   disponibilidade   de   tempo   para   dedicação   aos   estudos       
Contribui   em   outras   situações   para   além   do   contexto   escolar       
 
 

16   -   Você   costuma   ler   o   edital   dos   auxílios   do   PAEVS?  
Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  Sim  
  Não  

 
 

17   -   Qual   sua   opinião   em   relação   ao   edital   02   do   PAEVS,   vigente   em   2019.   Considere   1   como  
discordo   totalmente   e   5   como   concordo   totalmente   com   os   seguintes   quesitos.  
Clique   aqui   caso   queira   acessar   o   edital   02/2019.  
Só   responder   essa   pergunta   sob   as   seguintes   condições:  
A   resposta   foi   ‘Sim’   na   questão   ‘16   [p17]’   (16   -   Você   costuma   ler   o   edital   dos   auxílios   do   PAEVS?)  

Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item  

 1  2  3  4  5  
O   edital   do   PAEVS   é   localizado   com   facilidade   no   site   do   IFSC       
A   linguagem   utilizada   no   edital   é   de   fácil   compreensão       
No   edital   fica   clara   a   diferença   entre   os   auxílios   financeiros   que   integram   o  
Programa   PAEVS       

 

https://www.ifsc.edu.br/documents/175813/1117101/02_edital_PAEVS_+2019_retif_2.pdf/644d8e72-9ebe-4150-b298-e6009b8ca3f8
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No   Edital   fica   claro   QUEM   pode   solicitar   cada   um   dos   auxílios   financeiros   que  
integram   o   Programa   PAEVS       

No   Edital   fica   claro   COMO   solicitar   cada   um   dos   auxílios   financeiros   que   integram  
o   Programa   PAEVS       

No   edital   fica   claro   quando   ocorrem   as   chamadas   (seleção   dos   alunos)       
No   edital   fica   claro   o   que   é   preciso   fazer   se   for   contemplado   com   o   auxílio  
permanência       

No   edital   fica   claro   o   que   é   renovação       
No   edital   fica   claro   o   que   você   precisa   fazer   para   ter   seu   auxílio   financeiro  
renovado       

 
 

18   -   Para   além   do   recebimento   do   auxílio   financeiro,   você   está   tendo   algum   acompanhamento  
com   profissionais   da   Coordenadoria/Núcleo   Pedagógico?  
Por   favor,   escolha   as   opções   que   se   aplicam:  

  Acompanhamento   com   Pedagogo  
  Acompanhamento   com   Psicólogo  
  Acompanhamento   com   Assistente   Social  
  Acompanhamento   com   outro   profissional  
  Nenhuma   das   alternativas  

Se   for   o   caso,   você   poderá   selecionar   mais   de   uma   opção.  
 
19   -   Se   desejar,   pode   deixar   aqui   mais   contribuições:  
Por   favor,   coloque   sua   resposta   aqui:  

 
 
 

Muito   obrigada   pela   sua   participação.  
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APÊNDICE   B:   QUESTIONÁRIO   ON-LINE   -   SERVIDORES  
(Servidores   que   executam   o   PAEVS   e   o   IVS)  

 
 

Prezado  servidor,  você  está  sendo  convidado  a  participar  da  pesquisa  intitulada  “a             

Assistência  Estudantil  na  Educação  Profissional  e  Tecnológica:  Estudo  Avaliativo  do           

Programa  de  Atendimento  ao  Estudante  em  Vulnerabilidade  Social  -  PAEVS  e  do  Índice  de               

Vulnerabilidade  Social  –  IVS”.  Esta  pesquisa  está  associada  ao  projeto  de  Mestrado  de              

Solange  Janete  Finger,  do  Programa  de  em  Mestrado  Profissional  em  Educação  Profissional  e              

Tecnológica  –  PROFEPT,  do  IFSC,  sob  orientação  da  professora  Dra.  Maria  dos  Anjos  Lopes               

Viella.  Trata-se  de  um  estudo  avaliativo  do  Programa  PAEVS  do  IFSC.  A  avaliação  do               

Programa  PAEVS  e  do  IVS  está  prevista  nas  normatizações  internas  do  IFSC  que  estabelecem               

sua  realização  a  cada  2  anos  e,  a  participação  dos  servidores  que  atuam  com  o  IVS  e  o  PAEVS                    

é   muito   importante.  

A  participação  na  pesquisa  é  voluntária  e  consiste  em  responder  as  perguntas  relativas              

ao  PAEVS  e  ao  IVS  constantes  no  questionário  online.  Não  serão  solicitados  dados  de               

identificação  pessoal  dos  participantes.  Será  garantido  aos  participantes  a  privacidade  a  sua             

identidade   e   o   sigilo   de   suas   informações.  

Se  você  concorda  em  participar  da  pesquisa,  clique  em  “PRÓXIMO”  para  responder  o              

questionário.  

Ao  finalizar  e  enviar  o  questionário,  o  participante  poderá  imprimir  uma  cópia  do  seu               

questionário   respondido.   

Para   visualizar   e/ou   baixar   o   Termo   de   Consentimento   Livre   e   Esclarecido   (TCLE)   na   íntegra,  

clique   AQUI.  

Bloco   1   -   PAEVS  
Perguntas   destinadas   aos   Servidores   que   atuam   com   PAEVS.  

 
1   -   Em   relação   ao   PAEVS,   indique   o   seu   envolvimento   em   cada   etapa   do   processo,  
considerando   1   como   nenhum   envolvimento   e   5   como   muito   envolvimento.  
Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 1  2  3  4  5  
Elaborar   e   publicar   o   Edital       
Administrar   o   sistema   informatizado   de   gerenciamento   do   PAEVS/IVS       

 



147  
Realizar   e   publicar   as   chamadas   do   Auxílio   Permanência       
Receber   documentos   e   fazer   as   devidas   inserções   no   Sistema   de   gerenciamento  
PAEVS/IVS   (Requerimentos,   termos   de   compromisso)       

Observar   os   critérios   e   inserir   Auxílios   Compulsório,   ACRI   e   Emergencial   no  
Sistema   de   gerenciamento   PAEVS/IVS       

Receber   e   encaminhar   documentos   para   as   Assistentes   Sociais       
Realizar   a   divulgação   do   edital   do   PAEVS   aos   discentes       
Realizar   a   divulgação   do   resultado   do   Auxílio   Permanência   aos   discentes       
Atender   e   orientar   os   discentes   sobre   as   regras   e   documentos   necessários   para   a  
obtenção   dos   auxílios   financeiros       

Encaminhar   os   auxílios   financeiros   para   pagamento   e   verificar   a   efetivação   do  
mesmo,   por   meio   do   sistema   de   gerenciamento   PAEVS/IVS       

Realizar   manutenção   dos   requisitos   no   sistema   de   Gerenciamento   PAEVS/IVS  
como,   por   exemplo,   manutenção   dos   status   dos   auxílios   financeiros       

Arquivar   documentos   dos   auxílios   financeiros  
      

 
 
2   -   Em   relação   aos   métodos   utilizados   para   a   divulgação   das   regras   do   edital   e   do   resultado   do  
PAEVS   aos   discentes   em   seu   local   de   trabalho,   indique   a   utilização   de   cada   método  
especificado   a   seguir,   considerando   1   como   não   utilizado   e   5   como   sempre   utilizado.  
Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 1  2  3  4  5  
Por   meio   de   publicação   de   documentos,   informativos   e   resultados   na   página   do  
IFSC       

Por   meio   de   materiais   de   divulgação   impressos   (banner,   cartaz,   folder,   etc)   e/ou   no  
mural   do   câmpus       

Divulgação   coletiva   aos   discentes   (palestras,   reuniões,   sala   de   aula,   etc.)       
Contato   com   o   discente   de   forma   individual   pessoalmente       
Contato   com   o   discente   de   forma   individual   por   e-mail   ou   telefone       
Repasse   de   informação   para   outros   servidores   (ex.   professores,   coordenação   de  
curso)   para   comunicar   aos   alunos   em   sala   de   aula   ou   outros   espaços       

Outros   métodos   de   divulgação       
 
 
3   -   Qual   sua   opinião   em   relação   ao   edital   do   PAEVS,   vigente   em   2019.   Considere   1   como  
discordo   totalmente   e   5   como   concordo   totalmente,   nos   seguintes   quesitos:  
Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 1  2  3  4  5  
O   edital   do   PAEVS   é   localizado   com   facilidade   no   site   do   IFSC       
A   linguagem   utilizada   no   edital   é   de   fácil   compreensão       
No   edital   fica   clara   a   diferença   entre   os   auxílios   financeiros   que   integram   o  
programa       

No   edital   fica   claro   quem   pode   solicitar   cada   um   dos   auxílios   financeiros   que  
integram   o   programa       
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No   edital   fica   claro   como   solicitar   cada   um   dos   auxílios   financeiros   que   integram   o  
programa       

No   edital   fica   claro   quando   ocorrem   as   chamadas   (seleção   dos   alunos)       
No   edital   fica   claro   o   que   é   preciso   fazer   se   for   contemplado   com   o   auxílio  
permanência       

No   edital   fica   claro   o   que   é   renovação       
No   edital   fica   claro   o   você   precisa   fazer   para   ter   seu   auxílio   financeiro   renovado       
 
 
4   -   Em   relação   as   normas   e   critérios   do   Programa   PAEVS,   previsto   na   Resolução   CONSUP  
Nº   41/2017,   você   considera   que:  
Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  Necessitam   de   ajustes  
  Não   necessitam   de   ajustes  
  Não   desejo   opinar  

 
5   -   Selecione   os   artigos   que   considera   que   necessitam   de   ajustes   e   insira   sua   sugestão   de  
alteração.   (Ao   selecionar   um   artigo   é   necessário   inserir   um   comentário)  
Só   responder   essa   pergunta   sob   as   seguintes   condições:  
A   resposta   foi   ‘Necessitam   de   ajustes’   na   questão   ‘4   [p15]’   (4   -   Em   relação   as   normas   e   critérios   do   Programa  
PAEVS,   previsto   na   Resolução   CONSUP   Nº   41/2017,   você   considera   que:)  

 
Comentar   apenas   quando   você   selecionar   uma   resposta.  

 
 
Por   favor,   escolha   as   opções   que   se   aplicam   e   faça   um   comentário:  

Art.   1º   e/ou   2º   Disposições   iniciais   gerais  
  

Art.   3º   e/ou   4º   -   Público   alvo   -   Aux.   Permanência  
  

Art.   5º   e/ou   6º   -   Condições   de   acesso   e   continuidade   -   Auxílio   Permanência  
  

Art.   7º   e/ou   8º   e/ou   9º   -   orçamento   e   distribuição   do   Art.   12   Auxílio   Permanência  
  

Art.   10   e/ou   11-   distribuição   do   Auxílio   Permanência  
  

Art.   12   -   Renovação   do   Auxílio   Permanência  
  

Art.   13   e/ou   14   e/ou   15   -   Suspensão   e   cancelamento   do   Auxílio   Permanência  
  

Art.   16   e/ou   17   e/ou   18   e/ou   19   -   Publico   alvo   e   acesso   ao   Auxílio   Compulsório  
  

Art.   20   -   Condições   de   continuidade   do   Auxílio   Compulsório  
  

Art.   21   -   Renovação   do   Auxílio   Compulsório  
  

Art.   22   e/ou   23   e/ou   24   -   suspensão   e   cancelamento   do   Auxílio   Compulsório  
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Art.   25   e/ou   26   e/ou   27   e/ou   28   -   do   Auxílio   Emergencial  
  

Art.   29   -   do   Auxílio   Ingressante   Cotista   -   ACRI  
  

Art.   30   e/ou   31   e/ou   32   -   Disposições   finais   -   Recursos  
  

Art.   33   -   Disposições   finais   -   da   coordenação   dos   auxílios  
  

Art.   34   ao   38   -   disposições   finais   gerais  
  

 
6   -   Qual   a   sua   opinião   em   relação   à   estrutura   física   e   de   pessoal   para   realização   dos   processos  
do   PAEVS   em   seu   local   de   trabalho.   Considere   1   como   discordo   totalmente   e   5   como  
concordo   totalmente,   nos   seguintes   quesitos:  
Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 1  2  3  4  5  
Integram   a   equipe   pelo   menos   um   (1)   servidor   de   todos   os   cargos   específicos   como:  
Assistente   Social,   Psicólogos,   Pedagogos   e   Nutricionistas       

Integram   a   equipe   pelo   menos   1   (um)   servidor   de   cargos   como:   Técnicos   em  
Assuntos   Educacionais,   Administrativos   (administradores   e/ou   assistentes  
administrativos)   e   Assistentes   de   Alunos  

     

A   quantidade   de   integrantes   da   equipe   é   compatível   com   o   atendimento   da   demanda       
O   relacionamento   interpessoal   entre   os   integrantes   da   equipe   é   adequado       
O   espaço   físico   é   adequado   para   o   número   de   integrantes   da   equipe       
O   espaço   físico   é   adequado   para   atendimento   individual   do   discente   (que   propicie   a  
manutenção   do   sigilo   das   informações   prestadas   pelo   discente   durante   o  
atendimento)  

     

 
Bloco   2   -   IVS  
Perguntas   destinadas   aos   Servidores   que   atuam   com   IVS  
 
7   -   Em   relação   ao   IVS,   indique   o   seu   envolvimento   em   cada   etapa   do   processo,   considerando  
1   como   nenhum   envolvimento   e   5   como   muito   envolvimento.  
Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 1  2  3  4  5  
Elaborar   e   publicar   o   Edital       
Administrar   o   sistema   informatizado   de   gerenciamento   do   PAEVS/IVS       
Publicar   o   IVS   no   site   do   IFSC       
Analisar   a   renda   bruta   per   capita   (como   integrante   da   comissão   ou   na   organização  
das   capacitações)       

Receber   e   encaminhar   documentos   para   a   Comissão   de   análise   de   renda       
Arquivar   documentos   da   análise   de   renda       
Receber   e   encaminhar   documentos   para   as   Assistentes   Sociais       
Efetuar   a   divulgação   do   edital   do   IVS   aos   discentes       
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Efetuar   a   divulgação   do   resultado   do   IVS   aos   discentes       
Atender   e   orientar   os   discentes   sobre   as   regras   e   documentos   necessários   para   a  
obtenção   do   IVS       

Analisar   os   Agravantes   sociais   do   IVS       
Cadastrar   o   IVS   no   sistema   informatizado   de   Gestão   PAEVS/IVS       
Arquivar   documentos   do   IVS       
 
8   -   Em   relação   aos   métodos   utilizados   para   divulgação   das   regras   do   edital   e   do   resultado   do  
IVS   aos   discentes   em   seu   local   de   trabalho,   indique   a   utilização   de   cada   método   especificado  
a   seguir,   considerando   1   como   não   utilizado   e   5   como   sempre   utilizado.  
Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 1  2  3  4  5  
Por   meio   de   publicação   de   documentos,   informativos   e   resultados   na   página   do  
IFSC       

Por   meio   de   materiais   de   divulgação   impressos   (banner,   cartaz,   folder,   etc)   e/ou   no  
mural   do   câmpus       

Divulgação   coletiva   aos   discentes   (palestras,   reuniões,   sala   de   aula,   etc.)       
Contato   com   o   discente   de   forma   individual   pessoalmente       
Contato   com   o   discente   de   forma   individual   por   e-mail   ou   telefone       
Repasse   de   informação   para   outros   servidores   (ex.   professores,   coordenação   de  
curso)   para   comunicar   aos   alunos   em   sala   de   aula   ou   outros   espaços       

Outros   métodos   de   divulgação       
 
9   -   Qual   sua   opinião   em   relação   ao   edital   do   IVS,   vigente   em   2019.   Considere   1   como  
discordo   totalmente   e   5   como   concordo   totalmente,   nos   seguintes   quesitos:  
Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 1  2  3  4  5  
O   edital   do   IVS   é   localizado   com   facilidade   no   site   do   IFSC       
A   linguagem   utilizada   no   edital   é   de   fácil   compreensão       
No   edital   fica   claro   o   que   é   necessário   fazer   para   obter   o   IVS       
No   edital   fica   claro   o   que   é   considerado   no   momento   da   avaliação   (variáveis   e  
documentação   necessária,   etc.)       

No   edital   fica   claro   quem   pode   solicitar   o   IVS       
No   edital   fica   claro   o   que   é   reavaliação       
No   edital   fica   claro   o   que   precisa   ser   feito   para   reavaliar   o   IVS       
 
10   -   Qual   sua   opinião   em   relação   à   estrutura   física   e   de   pessoal   para   realização   dos   processos  
de   IVS   em   seu   local   de   trabalho.   Considere   1   como   discordo   totalmente   e   5   como   concordo  
totalmente,   nos   seguintes   quesitos:  
Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 1  2  3  4  5  
Integram   a   equipe   pelo   menos   um   (1)   servidor   de   todos   os   cargos   específicos   como:  
Assistente   Social,   Psicólogos,   Pedagogos   e   Nutricionistas       
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Integram   a   equipe   pelo   menos   um   (1)   servidor   de   cargos   como:   Técnicos   em  
Assuntos   Educacionais,   Administrativos   (administradores   e/ou   assistentes  
administrativos)   e   Assistente   de   Alunos  

     

A   quantidade   de   integrantes   da   equipe   é   compatível   com   o   atendimento   da   demanda       
O   relacionamento   interpessoal   entre   os   integrantes   da   equipe   é   adequado       
O   espaço   físico   é   adequado   para   o   número   de   integrantes   da   equipe       
O   espaço   físico   é   adequado   para   atendimento   individual   do   discente   (que   propicie   a  
manutenção   do   sigilo   das   informações   prestadas   pelo   discente   durante   o  
atendimento)  

     

 
Bloco   3   -   GERAIS  
Perguntas   aplicadas   ao   PAEVS   e   IVS  
 
11   -   Qual   seu   cargo?  
Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  Assistente   Social  
  Psicólogo  
  Técnico   em   Assuntos   Educacionais  
  Pedagogo  
  Nutricionista  
  Servidor   Administrativo   (Administrador,   Assistente   em   administração)  
  Outro   Cargo  

 
12   -   Você   tem   conseguido   realizar   o   acompanhamento   dos   discentes,   para   além   da   concessão  
dos   auxílios   financeiros   e   do   IVS?  
Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  Sim  
  Não  
  Parcialmente  
  Não   faz   parte   da   minha   atribuição   realizar   acompanhamento   de   discentes  

Comente   aqui   sua   escolha:  

  

 
13   -   O   comprometimento   com   os   estudos   é   uma   das   condições   estabelecidas   na   Resolução  
CONSUP   N.41/2017   do   PAEVS   para   permanência   nos   Auxílios   Permanência   e   Compulsório.   
Art.   6º   São   condições   para   continuidade   no   auxílio   permanência:   III   -   Comprometimento   com  
os   estudos   a   ser   avaliado   através   do   envolvimento   do   estudante   com   o   ambiente   acadêmico,  
por   meio   de   sua   assiduidade,   empenho   e   iniciativa   para   a   aprendizagem,   não   sendo  
considerada   somente   a   aprovação.   Esta   avaliação   é   realizada   pela   equipe   da   Coordenadoria  
Pedagógica   do   câmpus,   com   base   nos   atendimentos   multidisciplinares   ofertados   ao   estudante,  
na   escuta   qualificada   dos   docentes   e   participação   nos   Conselho   de   Classe.  
Como   você   avalia   essa   condição?   Quais   critérios   entende   que   devem   ser   considerados?   
Por   favor,   coloque   sua   resposta   aqui:  
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14   -   Você   utiliza   o   Sistema   Informatizado   de   Gerenciamento   do   PAEVS/IVS?  
Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  Sim  
  Não  

 
15   -   Qual   sua   opinião   sobre   o   Sistema   Informatizado   de   Gerenciamento   do   PAEVS/IVS.  
Considere   1   como   discordo   totalmente   e   5   como   concordo   totalmente,   nos   seguintes   quesitos:  
Só   responder   essa   pergunta   sob   as   seguintes   condições:  
A   resposta   foi   ‘Sim’   na   questão   ‘14   [p24]’   (14   -   Você   utiliza   o   Sistema   Informatizado   de   Gerenciamento   do  
PAEVS/IVS?)  

Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 1  2  3  4  5  
O   sistema   contribuiu   para   diminuir   a   margem   de   erros   e   agilizar   os   processos       
O   sistema   contribuiu   no   ajuste   dos   fluxos   e   processos       
O   sistema   atende   as   condições   necessárias   para   a   inclusão   e   controle   de   vigência   do  
IVS       

O   sistema   atende   de   forma   adequada   a   geração   de   relatórios   de   cadastros   de   IVS       
O  sistema  está  adequado  em  relação  a  consulta  de  IVS  (aba  consultas),             
considerando   o   fato   de   esta   ser   de   acesso   a   todos   os   discentes   e   servidores       

O  sistema  atende  as  condições  necessárias  para  a  inclusão  dos  auxílios  financeiros:             
compulsórios,   emergencial   e   ACRI       

O  sistema  atende  as  condições  necessárias  para  gerar,  enviar  e  controlar  os             
pagamentos   de   todos   os   auxílios   financeiros   do   PAEVS       

O  sistema  atende  as  condições  necessárias  para  a  realização  do  processo  de             
renovação  dos  auxílios  financeiros  Permanência  e  Compulsórios  (inserção  do  termo           
de   compromisso,   suspensão   e   cancelamento)  

     

O  sistema  atende  de  forma  adequada  o  processamento  e  a  geração  de  relatórios  das               
chamadas   do   auxílio   permanência       

O  sistema  atende  de  forma  adequada  a  geração  de  relatórios  quantitativos            
orçamentários   dos   auxílios   financeiros   do   PAEVS   (aba   relatórios)       

O  sistema  permite  o  rastreamento,  de  forma  adequada,  de  alterações  realizadas  nas             
planilhas   Geral   e   financeiras   (Log   de   Planilha   e   Log   financeiro)       

O  sistema  está  adequado  em  relação  aos  parâmetros:  calendários  de  IVS  e             
calendário   financeiro       

 
16   -   Se   desejar,   deixe   aqui   mais   contribuições:  
Por   favor,   coloque   sua   resposta   aqui:  

  
 
 
Bloco   4   -   IV   S(AS)  
Perguntas   destinadas   especificamente   ao   Assistente   Social.  
 
17   -   Avalie   as   variáveis   utilizadas   no   cálculo   do   IVS   em   relação   a   pontuação   atribuída   a   cada  
uma   delas:  
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Só   responder   essa   pergunta   sob   as   seguintes   condições:  
A   resposta   foi   'Assistente   Social'   na   questão   '11   [p02]'   (11   -   Qual   seu   cargo?)  

 

 

Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 
Renda  

Per  
capita  

Educação  
Composição  
Familiar   -  

Faixa   Etária  

Composição  
Familiar   -  
Condições  
específicas  

Ocupação,  
Trabalho   e  
Emprego   -  

Desempregado  

Ocupação,  
Trabalho   e  
Emprego   -  
Informal  

Moradia  

Saúde   -   Portador  
de   doença   e/ou  

transtorno  
mental   e/ou  
pessoa   com  

deficiência   na  
família  

Saúde   -  
estudante  

com   acesso  
exclusivo   ao  

SUS  

Transporte  
–   distância  

Transporte  
-   tipo   de  

transporte  

Participaçã 
o   em  

Programas  
Sociais  

Aumentar   a  
pontuação  
da   variável  

            

Diminuir   a  
pontuação  
da   variável  

            

Manter   a  
atual  
pontuação  
da   variável  

            

Não   desejo  
opinar              

 
 
18   -   Avalie   as   variáveis   utilizadas   no   cálculo   do   IVS   em   relação   ao   seu   tipo   (familiar,   do  
estudante,   por   membro   da   família)  
Só   responder   essa   pergunta   sob   as   seguintes   condições:  
A   resposta   foi   ‘Assistente   Social’   na   questão   ‘11   [p02]’   (11   -   Qual   seu   cargo?)  

Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 
Renda  

Per  
capita  

Educação  
Composição  
Familiar   -  

Faixa   Etária  

Composição  
Familiar   -  
Condições  
específicas  

Ocupação,  
Trabalho   e  
Emprego   -  
Desempreg 

ado  

Ocupação,  
Trabalho   e  
Emprego   -  
Informal  

Moradia  

Saúde   -  
Portador   de  
doença   e/ou  
transtorno  

mental   e/ou  
pessoa   com  
deficiência  
na   família  

Saúde   -  
estudante  

com  
acesso  

exclusivo  
ao   SUS  

Transporte  
–   distância  

Transporte   -  
tipo   de  

transporte  

Participação  
em  

Programas  
Sociais  

Manter   o   tipo  
atual              

Modificar   o   tipo  
para:  
FAMILIAR  

            

Modificar   o   tipo  
para:   POR  
MEMBRO   DA  
FAMÍLIA  

            

Modificar   o   tipo  
para:   DO  
ESTUDANTE  

            

Não   desejo  
opinar              

 
 
19   -   Avalie   as   variáveis   utilizadas   no   cálculo   do   IVS   em   relação   ao   conceito   estabelecido   em  
resolução   e   no   edital   vigente:  
Só   responder   essa   pergunta   sob   as   seguintes   condições:  
A   resposta   foi   'Assistente   Social'   na   questão   '11   [p02]'   (11   -   Qual   seu   cargo?)  

Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  
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Renda  

Per  
capita  

Educação  
Composição  
Familiar   -  

Faixa   Etária  

Composição  
Familiar   -  
Condições  
específicas  

Ocupação,  
Trabalho   e  
Emprego   -  

Desemprega 
do  

Ocupação,  
Trabalho   e  
Emprego   -  
Informal  

Moradia  

Saúde   -  
Portador   de  
doença   e/ou  
transtorno  

mental   e/ou  
pessoa   com  

deficiência   na  
família  

Saúde   -  
estudante  

com  
acesso  

exclusivo  
ao   SUS  

Transporte   –  
distância  

Transporte   -  
tipo   de  

transporte  

Participação  
em   Programas  

Sociais  

Modificar  
o   conceito  
da   variável  

            

Não  
modificar   o  
conceito   da  
variável  

            

Não   desejo  
opinar              

 
 
20   -   Avalie   as   variáveis   cuja   pontuação   é   calculada   por   membro   da   família   quanto   ao  
parâmetro   máximo   utilizado   na   regra   atual   (10   membros).  
Só   responder   essa   pergunta   sob   as   seguintes   condições:  
A   resposta   foi   ‘Assistente   Social’   na   questão   ‘11   [p02]’   (11   -   Qual   seu   cargo?)  

Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

 
 
 Manter   o   número  

de   integrantes  
Diminuir   o   número  

de   integrantes  
Aumentar   o   número  

de   integrantes  
Não   desejo  

opinar  
Variáveis:   Composição   Familiar   -   Faixa   etária;  
Ocupação   Trabalho   e   Emprego;   Saúde   -  
Portador   de   doença   e/ou   transtorno   mental   e/ou  
pessoa   com   deficiência   na   família  

    

 
 
21   -   Em   relação   ao   caput   do   Art.   8º   da   Resolução   CONSUP   Nº   42/2017:  
“O   parecer   social   será   considerado   como   substitutivo   ao   IVS.”  

Você   considera   que:  

Só   responder   essa   pergunta   sob   as   seguintes   condições:  
A   resposta   foi   ‘Assistente   Social’   na   questão   ‘11   [p02]’   (11   -   Qual   seu   cargo?)  

Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  deve   ser   mantida   a   redação   atual   do   caput   do   artigo  
  deve   ser   alterada   a   redação   atual   do   caput   do   artigo  
  Não   desejo   opinar  

Comente   aqui   sua   escolha:  

  

22   -   Em   relação   ao   parágrafo   1   e   2   do   Art.   8º   da   Resolução   CONSUP   Nº   42/2017:  
O   parecer   social   será   considerado   como   substitutivo   ao   IVS.  

§  1º  Para  fins  de  equivalência  ao  IVS,  será  atribuída  pontuação  cujo  valor  é  igual  ao                 
maior   valor   de   IVS.  

§  2º  O  parecer  social  será  aplicado  quando  o  número  de  integrantes  da  família  for                
superior  a  dez  (10)  membros  e/ou  a  partir  de  situações  observadas  durante  a  análise               
de   agravantes   sociais.  
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Você   considera   que:  
Só   responder   essa   pergunta   sob   as   seguintes   condições:  
A   resposta   foi   ‘Assistente   Social’   na   questão   ‘11   [p02]’   (11   -   Qual   seu   cargo?)  

Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  deve   ser   mantida   a   redação   atual   dos   parágrafos   1   e   2  
  deve   ser   alterada   a   redação   atual   dos   parágrafos   1   e   2  
  deve   ser   alterada   a   redação   atual   do   parágrafo   1  
  deve   ser   alterada   a   redação   atual   do   parágrafo   2  
  não   desejo   opinar  

Comente   aqui   sua   escolha:  

  

 
23   -   Em   relação   ao   público-alvo,   Art.   3º   da   Resolução   CONSUP   Nº   42/2017:  
“O  IVS  destina-se  ao  estudante  com  renda  per  capita  de  até  2  salários-mínimos,  em  situação  de  vulnerabilidade                  
social   que   comprometa   a   sua   condição   de   permanência   e   êxito   no   curso.”  

Você   considera   que:  

Só   responder   essa   pergunta   sob   as   seguintes   condições:  
A   resposta   foi   ‘Assistente   Social’   na   questão   ‘11   [p02]’   (11   -   Qual   seu   cargo?)  

Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  Deve   ser   mantida   a   regra   atual  
  É   necessário   mudar   a   regra   atual  
  Não   desejo   opinar  

Comente   aqui   sua   escolha:  

  

 

 
24   -   Em   relação   ao   prazo   de   validade   do   IVS,   Art.   12   da   Resolução   CONSUP   Nº   42/2017:  
“O   Índice   de   Vulnerabilidade   Social   tem   validade   de   dois   anos.”  

Você   considera   que:  
Só   responder   essa   pergunta   sob   as   seguintes   condições:  
A   resposta   foi   ‘Assistente   Social’   na   questão   ‘11   [p02]’   (11   -   Qual   seu   cargo?)  

Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  Deve   ser   mantido   o   prazo   atual  
  Deve   ser   aumentado   o   prazo   atual  
  Deve   ser   diminuído   o   prazo   atual  
  Não   desejo   opinar  

 
Muito   obrigada   pela   sua   participação!  
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APÊNDICE   C:   QUESTIONÁRIO   DE   VALIDAÇÃO   DO   PRODUTO   EDUCACIONAL  

Avalie   o   Site   com   os   resultados   da   dissertação   mestrado   sobre   a   avaliação   do   IVS   e   do  
PAEVS   no   IFSC  
  
Prezados   servidores   e   estudantes,   
  
  
Este   questionário   tem   como   objetivo   avaliar   o   site   criado   para   divulgação   dos   resultados   da  
minha   pesquisa   de   mestrado   intitulada   “A   Assistência   Estudantil   na   Educação   Profissional   e  
Tecnológica:   estudo   avaliativo   do   Programa   de   Atendimento   ao   Estudante   em   Vulnerabilidade  
Social   –   PAEVS   e   do   Índice   de   Vulnerabilidade   Social   –   IVS,   na   qual   você    havia   sido  
convidado   a   colaborar   respondendo   um    questionário.  
Contamos   agora   novamente   com   sua   colaboração   para   avaliar   o   site,   enquanto   produto  
educacional   resultante   da   dissertação.  
Para   acessar   o   site,   use   o   link:   https://sites.google.com/view/avaliopaevseivs/in%C3%ADcio  
e   realize   sua   avaliação   respondendo   este   questionário,   clicando   em   PRÓXIMO.   Sua   opinião   é  
muito   importante!  
O   questionário   ficará   disponível   para   responder   até    dia   28/05/2020.  
  Desde   já   agradecemos   por   contribuir   com   a   pesquisa.  
 
[]  
 
1   -   Você   é   servidor   ou   estudante?  
  
Favor   escolher   apenas   uma   das   opções   a   seguir:  

  Servidor  
  Estudante  

[]  
Nas  próximas  questões,  avalie  cada  um  dos  itens  usando  uma  escala  de  1  a  5  pontos                 
considerando  que:  1  equivale  a  "discordo  totalmente";  2  "discordo  parcialmente";  3            
"não   concordo   nem   discordo";   4   "concordo   parcialmente"   e   5   "concordo   totalmente"  
 
[]  
 
2   -   Primeira   impressão,   aparência   geral   -   design  
Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

  
1   2   3   4   5  

A   página   é   atrativa   e   chega   a   motivar   para  
posterior   exploração  

     

A   página   tem   um   design   suficientemente   claro  
para   ser   eficientemente   manipulada  
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A   forma   de   distribuir   as   informações  
apresenta   equilíbrio  

     

Há   integração   dos   elementos       

A   página   é   suficientemente   pequena   de   forma  
que   não   seja   necessário   fazer   muitos  
deslocamentos   na   barra   vertical   para   facilitar  
a   navegação  

     

O   objetivo   do   site   e   de   cada   página   fica   claro       

A   aparência   da   página,   uso   das   cores,   tipos  
de   letras   e   de   imagens   estão   equilibradas   ao  
longo   do   site  

     

[]  
 
3   -   Facilidade   de   navegação:  

Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

  
1   2   3   4   5  

É   possível   navegar   (de   página   para   página,  
hiperligação   para   hiperligação,   item   para   item)  
com   facilidade,   sem   se   perder   ou   ficar  
confuso.  

     

Todas   as   hiperligações   possuem   legendas  
clara   e   servem   facilmente   a   finalidade.  

     

As   hiperligações   para   outras   páginas   e   sites  
funcionam   suficientemente   bem   para   não   se  
perder   no   percurso.  

     

Disposição   espacial   dos   links   está   adequada.       

[]  
 
4   -   O   uso   de   gráficos/sons/vídeos:  

Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

  
1   2   3   4   5  

Os   gráficos/sons/vídeos   encontram-se  
claramente   legendados   e   identificados.  
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Os   gráficos/sons/vídeos   servem   a   uma  
finalidade   clara   e   apropriada   aos   objetivos   da  
pesquisa   e   divulgação   dos   dados.  

     

Os   gráficos/sons/vídeos   ajudarão   os   usuários  
a   atingir   os   objetivos   pretendidos   com   a  
utilização   da   página.  

     

[]  
 
5   -   Conteúdo/informação:  

Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

  
1   2   3   4   5  

As   páginas   de   conteúdo   oferecem   bastante  
informação   relacionada   com   a   temática   do  
site.  

     

A   informação   encontra-se   devidamente  
legendada,   organizada   e   facilmente  
compreendida.  

     

O   conteúdo   das   páginas   hiperligadas   é  
adequado   para   esclarecer   sobre   a   avaliação  
do   PAEVS   e   do   IVS.  

     

As   páginas   proporcionam   interatividade   que  
aumenta   seu   valor   educativo   e   domínio   das  
informações.  

     

O   conteúdo   apresentado   auxiliou   você   a  
compreender   seus   direitos   em   relação   ao  
PAEVS   e   ao   IVS.  

     

[]  
 
6   -   Disponibilidade   para   contatos:   

Por   favor,   escolha   a   resposta   adequada   para   cada   item:  

  
1   2   3   4   5  

Na   página   existe   um   contato   ou   endereço  
para   posterior   troca   de   impressões.  

     

[]  
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7   -   Se   desejar   deixe   aqui   seus   comentários.   

Por   favor,   coloque   sua   resposta   aqui:  

  
Fonte:  Questionário  adaptado  pela  autora  do  Site:        
http://www.minerva.uevora.pt/web1/aval_paginas_web.htm  
 
 

Muito   Obrigada   pela   participação.  
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