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1. O PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO CÂMPUS
PORTO ALEGRE – 2013

A tentativa da redução das desigualdades sociais através da educação faz parte
do processo de democratização da sociedade brasileira e das instituições públicas de
ensino. Nesse sentido, o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) foi
criado com o objetivo de ampliar as condições de permanência e diplomação dos
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, reduzir as taxas de
retenção e evasão, minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais, além de
contribuir para a promoção da inclusão social através da educação (Decreto nº 7.234,
de 19 de julho de 2010).
O Programa de Assistência Estudantil do Câmpus Porto Alegre está ancorado
pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, nos indicadores apontados pelo Fórum
Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE) no
Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e na realidade dos discentes
apontada pela pesquisa do Perfil do Aluno Ingressante no Câmpus.
Com base nesses documentos, o Núcleo de Acompanhamento Acadêmico
(NAAc), juntamente com a Direção-Geral, lançou em 2013, dois Editais do Programa de
Benefícios da Assistência Estudantil (Editais nº 010/2013 e nº 073/2013), sendo um em
cada semestre letivo; além de dois Editais para cadastramento e recadastramento para
obtenção da Assistência ao Estudante PROEJA (Editais nº 012/2013 e nº 074/2013).
Além dos Editais citados acima, em 2013, pela primeira vez em nosso Câmpus, foi
publicado um Edital de Renovação de Benefícios (Edital nº 011/2013), onde os alunos
puderam renovar seus benefícios sem terem que passar por novo estudo
socioeconômico.
No ano de 2013, o Programa de Assistência Estudantil do Câmpus Porto Alegre
ofereceu seis modalidades de auxílio, quais sejam: Auxílio ao Estudante PROEJA,
Bolsa Permanência, Auxílio Transporte (Porto Alegre e Região Metropolitana), Auxílio
Creche, Auxílio Moradia e Auxílio Material de Ensino.
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Destaca-se que os editais de Benefícios de Assistência Estudantil são
destinados a estudantes do Câmpus Porto Alegre que se encontram em situação de
vulnerabilidade social que comprometa a sua condição de permanência e êxito nas
atividades acadêmicas e que estejam regulamente matriculados em qualquer uma das
seguintes modalidades:
•

cursos de PROEJA e Técnico em Vendas ou Técnico em Administração modalidade PROEJA;

•

cursos técnicos subseqüentes presenciais;

•

cursos técnicos subseqüentes presenciais da Escola GHC;

•

cursos superiores presenciais.
O processo de seleção dos estudantes para cada um dos benefícios foi realizado

através de análise documental e entrevistas com a equipe técnica do NAAc, tendo
como foco a análise da situação de vulnerabilidade socioeconômica e a possibilidade
de garantir a permanência e a diplomação dos estudantes através do repasse de auxílio
financeiro. Vale ressaltar que, além da seleção dos beneficiários, a equipe do NAAc
dedicou-se a acompanhar os estudantes beneficiados ao longo de 2013.
Neste terceiro ano de trabalho com o Programa de Assistência Estudantil, o
Câmpus Porto Alegre do IFRS, recebeu 96 inscrições para o Auxílio ao Estudante
PROEJA e 174 (2013/1) e 179 (2013/2) processos de inscrição para o Programa de
Benefícios. O recurso destinando à Assistência Estudantil, através da Ação 2994, em
2013, foi de R$ 967.904,00, tendo sido aumentado em 41,7% com relação a 2012.
No total foram beneficiados, ao longo do ano de 2013, 407 estudantes.
2. RECURSOS DISPENSADOS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
EM 2013
PROEJA
Trata-se de um auxílio financeiro mensal de R$100,00 destinado a todos os
estudantes matriculados no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional
com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)
no Câmpus Porto Alegre.
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Foram concedidos 90 benefícios em 2013/1, por um período de 10 meses, e 24
novos benefícios em 2013/2, por um período de 5 meses, totalizando ao final do ano 96
benefícios, todos condicionados a freqüência e ao desempenho escolar dos estudantes.
BOLSA PERMANÊNCIA
É um programa de assistência financeira e pedagógica destinado a estudantes
oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, regularmente
matriculados no Câmpus Porto Alegre. O Programa tem como objetivo promover a
iniciação ao trabalho e complementar o processo de aprendizagem ao permitir que os
alunos desenvolvam atividades nos setores do Câmpus. O auxílio financeiro foi
concedido mensalmente no valor de R$ 380,00. Os requisitos específicos para este
benefício foram: não ter vínculo empregatício, receber outra modalidade de bolsa ou
realizar estágio remunerado (excetuam-se os benefícios concedidos aos estudantes do
PROEJA e Bolsa Família) e ter disponibilidade de 20 horas semanais para
desempenhar atividades nos setores administrativos do Câmpus Porto Alegre.
Este edital concedeu, em 2013/1, 75 Bolsas Permanência e em 2013/2, foram
concedidas mais 20 Bolsas, totalizando 95 beneficiários.
AUXÍLIO TRANSPORTE
Trata-se de um auxílio financeiro que visa contribuir com parte das despesas de
deslocamento do estudante oriundo de famílias em situação de vulnerabilidade
socioeconômica para as atividades acadêmicas regulares.
O valor do auxílio transporte para estudantes residentes no município de Porto
Alegre foi de R$ 70,00 (referente a 50 passagens escolares), e R$ 140,00 para
estudantes residentes na região metropolitana. Os valores discriminados acima são
calculados tomando como referência o valor da tarifa de transporte coletivo do
Município de Porto Alegre no período. São requisitos específicos desse auxílio
comprovar a necessidade de utilização de transporte coletivo para freqüentar as
atividades escolares no Câmpus Porto Alegre.
O edital concedeu, em 2013/1, auxílio transporte a 274 estudantes, destes, 155
de Porto Alegre e 119 da Região Metropolitana, e, no semestre de 2013/2, a 99
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estudantes, onde, 37 são de Porto Alegre e 62 estudantes da Região Metropolitana,
totalizando cerca de 380 beneficiários.
AUXÍLIO MORADIA
Trata-se de um auxílio financeiro mensal no valor de R$ 400,00 destinado a
custear parte dos gastos com moradia dos estudantes oriundos do interior ou de outros
estados, que residam longe da família e que se encontrem em situação de
vulnerabilidade socioeconômica. Como requisito específico para a concessão do
auxílio, foi preciso que o aluno comprovasse ser oriundo de família que reside no
interior do Rio Grande do Sul ou em outros estados e, para manter o benefício, o
estudante teve que apresentar, até o dia 10 de cada mês, a comprovação de
pagamento da moradia.
Foram concedidos, em 20131, 15 auxílios moradia e em 2013/2, mais 05
auxílios, totalizando 20 beneficiários.
AUXÍLIO CRECHE
Trata-se de um auxílio financeiro mensal no valor de R$ 135,00 que tem por
objetivo custear parte das despesas dos alunos em situação de vulnerabilidade social
no cuidado de seus dependentes em idade pré-escolar (até seis anos incompletos).
Este auxílio financeiro é destinado a estudantes que tenham filhos sob sua tutela legal.
Nos casos em que ambos pais são estudantes do IFRS – Câmpus Porto Alegre,
apenas um deles pode perceber o benefício. Foram avaliadas as solicitações de até
dois benefícios de auxílio creche por grupo familiar.
Assim, foram concedidos 47 auxílios creche para estudantes que cumpriram
todos os requisitos do edital em 2013/1 e mais 17 auxílios em 2013/2.
AUXÍLIO MATERIAL DE ENSINO
Auxílio financeiro semestral no valor de R$ 120,00 destinado a custear parte das
despesas dos alunos em situação de vulnerabilidade social com material de ensino.
Este auxílio foi concedido a 177 estudantes em 2013/1 e 256 em 2013/2.
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É importante destacar que o número exato de beneficiários varia mês a mês, em
função de desligamento do benefício a pedido do estudante, trancamento de matrícula,
evasão, diplomação, dentre outros motivos.

3. ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO

3. 1 Acompanhamento Educacional
Visando colaborar com política da Assistência Estudantil do IFRS - Câmpus
Porto Alegre, a equipe do Núcleo de Acompanhamento Acadêmico desenvolve o
Acompanhamento Educacional dos alunos beneficiários. O processo consiste em
mapear as demandas dos alunos no que se refere às dificuldades de aprendizagem ou
questões psicossociais que estejam interferindo no desempenho e na frequência dos
estudantes.
Nesse processo os alunos são identificados em três grupos: Grupo A = Alunos
com desempenho e frequencia muito bons; Grupo B = Alunos com desempenho e
frequencia adequado; Grupo C = alunos com desempenho e frequencia insatisfatórios,
alunos que procuram o NAAc com demandas específicas. A equipe organiza seu
trabalho focado prioritariamente no grupo C e quanto aos demais faz monitoramento
padrão com auxílio dos coordenadores de curso.
A

partir

das

situações

apresentadas,

são

realizados

os

seguintes

encaminhamentos: incentivo ao desenvolvimento de uma rotina e organização das
atividades estudantis; escuta atenta como apoio psicossocial; registro escrito de uma
carta de comprometimento fazendo o aluno pensar e organizar seu processo de
mudança pessoal com relação aos estudo; e, se necessário, são direcionados a rede
interna e externa de assistência.
Atualmente a Rede interna é formada por: LAD (Laboratório de Apoio Didático):
Língua Portuguesa e Matemática; NAPNE (Núcleo de Apoio a Pessoas com
Necessidades Específicas); Monitoria Acadêmica; Oficinas Temáticas (Gestão do
Tempo, Técnicas de estudos, Orientação Profissional, Educação Financeira). A Rede
externa é constituída por: Postos de saúde; CRAS, ONGs, Telecentros.
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3.2 Oficinas de capacitação aos Bolsistas
O NAAc planejou e realizou Oficinas de Capacitação aos estudantes
beneficiários da Assistência Estudantil do Câmpus Porto Alegre.
O objetivo destas oficinas foi oferecer aos estudantes beneficiários do Programa
de Benefícios da Assistência Estudantil oficinas de capacitação que contemplem o
processo de formação, ampliando o conhecimento acerca de temas que permeiam a
vida acadêmica e profissional, proporcionando um espaço que contemple a proposta de
formação e abrangendo demandas dos estudantes e da Instituição.
Em 2013 foram realizadas oficinas de Motivação e Estratégias de Estudo,
Estratégias na Busca de Oportunidades de Emprego e Estágio e Apresentação Oral de
Trabalhos. Os temas abordados nas oficinas foram escolhidos pelos estudantes em
enquete realizada em 2012/2.
As oficinas realizadas se caracterizaram em um espaço inédito dentro da
instituição e contribuíram para o fortalecimento do estudante enquanto cidadão, sujeito
crítico e reflexivo.
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