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RESUMO: Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre a 

Política Nacional de Assistência Estudantil, entendendo-a como uma 

das principais políticas engendradas pelos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFETS) destinada à permanência e 

ao êxito escolar dos estudantes. Para tanto, realiza breve histórico de 

criação das referidas instituições, entendendo que é a partir da 

instituição do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Decreto 

7.234/ 2010), que se observa um incremento desta política no âmbito 

dos IFETS. Toma-se como referência para a realização deste 

trabalho, a experiência do Serviço Social no Instituto Federal do 

Paraná (Campus Londrina). 
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ABSTRACT: This paper presents some reflections on the National 

Policy on Student Assistance, understanding it as one of the main 

policies engendered by the Federal Institutes of Education, Science 

and Technology (IFETS) for permanence and academic achievement 

of students. The study presents brief history of the creation of such 

institutions, understanding that it is from the institution of the National 

Student Assistance Program (Decree 7,234 / 2010), it is observed an 

increase of this policy under the IFETS. Take as reference for this 

work, the experience of Social Work at the Federal Institute of Paraná 

(Campus Londrina). 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho se apresenta como parte do processo investigativo iniciado 

em programa de pós-graduação, em nível de Mestrado, tendo como foco a Política Nacional 

de Assistência Estudantil. Busca evidenciar reflexões em torno do processo de permanência 

e êxito dos estudantes atendidos pelas diversas ações de assistência estudantil, 

implementadas pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR). 

A expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs) 

por todo o nosso país é uma realidade observada a partir da promulgação da lei 11.892, de 

29 de dezembro de 2008. Esta lei não somente institui a rede federal de educação 

profissional, científica e tecnológica, como também cria os IFETS, sendo estes definidos na 

referida lei como instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino (BRASIL, 2008). 

Para a manutenção e expansão da rede federal de educação profissional e 

tecnológica, o Ministério da Educação (MEC) conta, no Orçamento Geral da União, com o 

Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. Segundo Relatório de 

Auditoria do Tribunal de Contas da União de 2012, no quadriênio 2008-2011, teve recursos 

empenhados da ordem de R$ 11,5 bilhões.  

Considerando o volume de investimentos destinados aos IFETs e o seu rápido 

avanço pelo Brasil, consideramos importante e necessário refletir sobre como estas 

instituições estão recebendo os estudantes e de que forma se dedicam a promover não 

apenas o acesso a uma educação de qualidade, mas também fornecer subsídios para a 

permanência e êxito escolar de milhares de pessoas que ingressam nesta rede federal de 

educação a cada ano. 

Dessa forma, o presente trabalho objetiva contextualizar brevemente o momento 

histórico de criação dos institutos federais e refletir sobre as possibilidades ofertadas e 

dificuldades enfrentadas pela Assistência Estudantil do Instituto Federal do Paraná.  

Para esta tarefa, teremos como referência a experiência do Serviço Social a 

partir de sua inserção na Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis em um dos 21 campi 

da instituição acima citada. Ressaltamos que os IFETs se constituem em importante espaço 

sócio-ocupacional do Serviço Social, à medida que os assistentes sociais têm sido 



 
 
 

amplamente requisitados para atuarem na Política de Assistência Estudantil, seja em sua 

implementação e/ou gestão.  

 

2. A CRIAÇÃO DOS IFETS 

Durante o Governo Lula observamos uma valorização da educação profissional. 

Exemplo disso é a política de reordenamento da rede federal de educação profissional e 

tecnológica, mediante a criação dos Institutos Federais de Ciência, Tecnologia e Educação, 

incluindo-se aí a valorização da carreira docente e dos técnicos administrativos em 

educação (TAEs), à medida que os equipara aos servidores das universidades.  

Se no Governo FHC percebemos de forma mais clara uma dualidade nas redes 

de ensino, com a separação obrigatória entre ensino médio e educação profissional, no 

Governo Lula ampliam-se as possibilidades para criação de cursos que favoreçam a 

integração entre estas duas modalidades de ensino. Amorim (2013) destaca que, para 

ampliar a oferta de vagas para a formação profissional nas redes públicas estaduais e 

municipais, o Governo Lula firmou acordos com os estados e municípios e construiu um 

novo Plano Nacional de Educação (2011-2020), que apresenta a valorização do magistério 

e a qualidade da educação como prioridades e contempla a educação profissional em suas 

metas. 

A lei 11.892/2008, ao criar os IFETs, também trata de suas finalidades, suas 

características, seus objetivos e sua estrutura organizacional. Os IFETs possuem natureza 

jurídica de autarquia, com previsão orçamentária anual e autonomia para a criação e 

extinção de cursos e emissão de diplomas. São equiparados às universidades federais no 

que diz respeito à regulação, avaliação e supervisão destas instituições e dos cursos 

superiores. 

Apesar da criação dos IFETs ter ocorrido em 2008, somente em 2010 estes 

foram incluídos no Programa Nacional de Assistência Estudantil, a partir do Decreto nº 

7.234, tornando-se um marco para a organização das Políticas de Assistência Estudantil 

nessas instituições. É a partir de então que a Assistência Estudantil ganha visibilidade no 

âmbito dos IFETS, sendo incrementada a contratação de assistentes sociais para viabilizar 

esta política. 

 

 

 



 
 
 

 

3. ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL 

 

A assistência estudantil pode ser considerada como uma das principais políticas 

engendradas pelos IFETs destinadas à permanência e ao êxito dos estudantes. Somente 

para o Instituto Federal do Paraná, no ano de 2014, foram destinados mais de 10 milhões 

para ações da assistência estudantil, dos quais quase 6 milhões destinam-se a algum tipo 

de auxílio financeiro aos estudantes. (IFPR, 2014).  

Considerando o montante de recursos destinados a esta política a cada ano, 

compreendemos o espaço de destaque destinado à assistência estudantil. Contudo, 

Cavalheiro (2013), ressalta que a Assistência Estudantil, por vezes, é entendida como 

programa focalizado e, por outras, é vista como política social.  

Cavalheiro revela ainda que a maioria dos IFETs refere-se à Assistência 

Estudantil como política social, almejando a universalidade de suas ações e fazendo uma 

interface com a Assistência Social. Sobre este último ponto, destaca que relacionar esta 

política com a Assistência Social, entendida nos termos da Lei Orgânica de Assistência 

Social (Lei nº 8742/1993), gera uma compreensão equivocada da Assistência Estudantil 

enquanto política de combate à pobreza dentro das universidades e institutos federais.  

Para este trabalho, entenderemos a Assistência Estudantil como política que se 

dá no âmbito da Educação e que se realiza através de programas e projetos, 

compreendendo: assistência à saúde, apoio pedagógico, acompanhamento de estudantes 

com necessidades educacionais específicas e fornecimento de recursos financeiros para a 

manutenção do estudante (alimentação, transporte e moradia). 

No entanto, algumas críticas podem ser feitas aos programas que vêm sendo 

implementados pelas universidades e IFETs, como destaca Souza (2011), quando citado 

por Cavalheiro (2013). 

 
De maneira geral a política de Assistência Estudantil junto aos estudantes de 
universidades públicas, tem se caracterizado na contemporaneidade por sua 
natureza focalizada; pela inexistência de mecanismos de controle social 
sobre a mesma; pela terceirização dos serviços; pela concessão de bolsas 
financeiras para apoio à moradia, alimentação, transporte em detrimento da 
oferta de serviços como restaurante universitário, residência estudantil, entre 
outros (SOUZA apud CAVALHEIRO, 2013, p. 31). 

 



 
 
 

A Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES - Decreto 7234/2010) 

descreve como objetivos: democratizar as condições de permanência dos jovens na 

educação superior pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e 

regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e 

evasão e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação (Brasil, 2010). 

Lembramos que os IFETs estão aí incluídos por força do artigo 4º deste mesmo decreto. 

Além disso, a PNAES estabelece como público prioritário de atendimento aqueles 

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

de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas 

instituições federais de ensino. 

Mesmo considerando o avanço que significa a PNAES, entendemos que as 

desigualdades que permeiam a nossa sociedade atual multiplicaram-se. Não é mais 

suficiente considerarmos apenas fatores socioeconômicos para a formulação de políticas da 

amplitude das políticas educacionais. 

 
Cada um sabe bem que a renda não é o único critério possível; nem suas 
necessidades, nem suas responsabilidades, tampouco esperanças são 
idênticas. [...] É preciso analisar, portanto, as desigualdades como um 
conjunto de processos sociais, de mecanismos e de experiências coletivas e 
individuais, o que não significa abdicar das desigualdades, pelo menos diante 
das desigualdades injustas. (DUBET, 2003, p. 23) 

 

Partindo do que reflete Dubet (2003), o que dizer então a respeito das 

desigualdades de gênero e das desigualdades raciais? Nenhuma dessas está contemplada 

no PNAES. E não raro, nos deparamos no cotidiano profissional, por exemplo, com 

mulheres, que não necessariamente se enquadram nos critérios estabelecidos pela PNAES, 

que lutam diariamente contra a violência doméstica, praticada por seus companheiros e 

maridos, para frequentar as salas de aula.  

Nessa lógica, Dubet (2003, p. 43) enfatiza a importância de considerarmos a 

existência de múltiplas desigualdades, uma vez que: 

 
a maioria delas não se reduz ao nascimento, nem à posição de classe, elas 
resultam da conjugação de um conjunto complexo de fatores e muitas vezes 
até, elas aparecem como o produto mais ou menos perverso de práticas ou 
de políticas sociais que têm, justamente, como objetivo de limitá-las.  

 

A PNAES ainda aponta no parágrafo único do artigo 4º, que as ações de 

assistência estudantil devem considerar a necessidade de viabilizar a igualdade de 

oportunidades. Essa categoria merece maior profundidade teórica uma vez que passa a 

orientar conceitos e práticas determinantes nessa política. 



 
 
 

Cabe destacar outro estudo de DUBET (2004) ao considerar que as escolas das 

sociedades democráticas entendem o mérito como princípio essencial de justiça, ou seja, 

cada estudante pode atingir o sucesso conforme a sua dedicação e trabalho, pois todos 

possuem igualdade de oportunidades. Nessa lógica, o que pode estar sendo garantido de 

fato são acesso e permanência em uma competição, onde “os ‘vencidos’ não são vistos 

como vítimas de uma injustiça social e sim como responsáveis por seu fracasso, pois a 

escola lhe deu, a priori, todas as chances para ter sucesso como os outros” (DUBET, 2004, 

p. 543). 

 
Do ponto de vista formal, atualmente todos os alunos podem visar a 
excelência, na medida em que todos podem, em princípio, entrar nas áreas 
de maior prestígio, desde que autorizados por seus resultados escolares. A 
escola é gratuita, os exames são objetivos e todos podem tentar a sorte. 
(Ibid, p. 542) 

 

Assim, o que parece estar por trás de um discurso de igualdade de 

oportunidades é, antes de tudo, a legitimação de um sistema escolar meritocrático. Como 

resultado disso, nos deparamos no cotidiano da escola com estudantes que se entendem 

como “fracassados”, “incapazes”, com baixa autoestima, podendo, a partir daí, perder a 

motivação para continuar seus estudos. 

 
A seu ver, a escola meritocrática atraiu-os para uma competição da qual 
foram excluídos; eles acreditaram na vitória e na igualdade de oportunidades 
e descobrem suas fraquezas, sem o consolo de poder atribuir o fato às 
desigualdades sociais, das quais não são mais diretamente vítimas. [...] 
Assim, e independentemente do que pensam os atores, a escola 
meritocrática legitima as desigualdades sociais. (DUBET, 2004, p. 543) 

 

Ao analisar a PNAES, podemos depreender mais duas reflexões advindas da 

definição de um público específico a ser atendido pelos programas de assistência estudantil.  

Por um lado, tem-se o que, nos termos de ARROYO (2010), pode-se chamar de “coletivos 

feitos desiguais” presentes na escola, suscitando a importância de um aprofundamento do 

debate sobre a relação educação-desigualdades. “As desigualdades dos coletivos sem-teto, 

sem-terra, sem-espaço, sem-comida, sem-universidade, sem territórios entram na escola 

como nunca antes e interrogam as políticas educativas, suas gestão e suas análises.” 

(ARROYO, 2010, p. 1384). 

Por outro lado, temos o debate proposto por Dubet (2004), onde o autor ressalta 

que para uma escola ser mais justa, é necessário que se leve em consideração as 

desigualdades reais, buscando, de certa forma, compensá-las, sendo este o “princípio da 

discriminação positiva”. Ou seja, numa escola baseada em princípios meritocráticos, onde a 

concepção de justiça está em considerar que todos são iguais perante esta instituição, 



 
 
 

ultrapassar a “igualdade pura” (DUBET, 2004) pode ser o caminho para uma escola mais 

justa. 

Desta forma, compreendemos que, ao mesmo tempo em que a PNAES indica o 

“coletivo feito desiguais” que deve ser atendido por suas ações, também aponta para o 

entendimento de que uma “certa dose” de discriminação é bem vinda ao ambiente escolar, 

como é o caso das cotas raciais e indígenas para ingressos em instituições públicas de 

ensino. 

 

 4. A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL 

DO PARANÁ (IFPR) 

  

No IFPR, a Resolução nº 11/2009, do Conselho Superior, aprova a Política de 

Assistência Estudantil desta instituição. Segundo esta normativa, as ações de assistência 

estudantil podem atender de forma universal ou focal os estudantes do IFPR. A gestão da 

Política de Assistência Estudantil é realizada pela Diretoria de Assuntos Estudantis e 

Atividades Especiais (DAES), que está vinculada à Pró-Reitoria de Ensino (PROENS). A 

DAES é então responsável por planejar, elaborar, implementar, acompanhar e avaliar a 

Política de Assistência Estudantil, que é traduzida em programas, projetos e ações. 

Segundo a Cartilha da Assistência Estudantil 2014, elaborada pela DAES, a 

assistência estudantil é definida como: 

 
[...] ação do Estado que busca reduzir as desigualdades sociais e assegurar o 
acesso, a permanência e o êxito na escola. A Assistência Estudantil como 
Política se concretiza por meio de programas e projetos, benefícios sociais e 
acompanhamento do aluno. (...) Ela, tal como a Educação, que se constitui 
pelo tripé ensino, pesquisa e extensão, é composta também por um tripé: 
acesso, permanência e êxito formativo. Além disso, ela só acontece em sua 
plenitude se estiver ancorada de forma transversal, perpassando o tripé da 
educação. (IFPR, 2014, p. 1) 

 

Este mesmo documento define os seguintes programas de assistência estudantil 

oferecidos pelo IFPR: 

 Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social (PBIS): oferece aos estudantes em 

vulnerabilidade socioeconômica, por meio de bolsa, o incentivo à participação em 

propostas acadêmicas/escolares que contribuam com a sua formação escolar. Para 

participação dos estudantes, será considerado, além da avaliação socioeconômica, o 

risco de abandono, reprovação ou dificuldades de desempenho durante o curso e a 

disponibilidade para participação nos projetos, com dedicação semanal. 



 
 
 

 Programa de Assistência Complementar ao Estudante (PACE): oferece aos estudantes 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica recurso financeiro mensal, por meio de 

auxílio moradia, auxílio alimentação e auxílio transporte, visando contribuir para sua 

permanência, melhoria do desempenho acadêmico e conclusão do curso. 

 Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNE): setor, presente em cada câmpus, que é responsável pela preparação da 

instituição para receber pessoas com deficiência em todos os cursos. Seu objetivo é 

fomentar a implantação e consolidação de políticas inclusivas no Instituto, por meio da 

garantia do acesso, permanência e êxito do estudante com necessidades educacionais 

específicas no IFPR, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.  

 Programa de Apoio a Participação em Eventos: apoia a participação de estudantes do 

IFPR regularmente matriculados em eventos escolares e acadêmicos, de natureza 

científica, cultural, política e esportiva, no território nacional, que atendam aos princípios 

da educação integral (formação geral, profissional e tecnológica), nos diferentes níveis de 

ensino. 

 Programa Estudante Atleta: apoia a participação de estudantes do IFPR em atividades 

esportivas, por meio da concessão da Bolsa Estudante Atleta, realizando a inclusão 

destes à prática de atividades do ensino da Educação Física por meio do esporte, 

organizadas pelos Professores de Educação Física. 

A concessão de auxílios e bolsas para os demais programas é feita a partir de 

estudo socioeconômico, realizado exclusivamente por assistentes sociais lotados na Reitoria 

ou nos campi, visto que são os únicos profissionais habilitados a realizar esta avaliação de 

acordo com a Lei 8.662/93, que regulamenta a profissão de assistente social. 

Apenas no campus Londrina, no ano de 2014, tivemos aproximadamente 250 

estudantes atendidos pelos diversos programas oferecidos pela instituição, de um total de 

400 matrículas ativas, o que indica que 62,5 % dos estudantes recebem algum tipo de 

benefício da assistência estudantil do IFPR. Se considerarmos, os benefícios considerados 

universais pelo IFPR, como por exemplo, aqueles fornecidos pelo Programa de Apoio à 

Participação em Eventos, este número sobe ainda mais. No entanto, se por um lado, temos 

um montante considerável destinado à Política de Assistência Estudantil, por outro, 

observamos estudantes desistirem ou “trancarem”3 o curso, mesmo sendo beneficiados pela 

assistência estudantil. Segundo dados obtidos informalmente junto à Secretaria Acadêmica 

                                                           
3
 Segundo a Resolução 54/2011 do IFPR, art. 56, entende-se por trancamento de curso a interrupção 

total das atividades escolares, por tempo determinado, a pedido do estudante. 



 
 
 

e a Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis de um dos campi do IFPR, quase 20% dos 

estudantes que desistiram ou trancaram o curso no 1º semestre de 2014, eram atendidos 

por algum programa de assistência estudantil.  

Esta não é uma realidade exclusiva do IFPR. Segundo o já citado Relatório de 

Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) de 2012, a rede federal de educação 

profissional brasileira apresenta elevadas taxas de evasão na educação profissional. As 

taxas de conclusão em nível nacional situam-se em 46,8% para o ensino médio integrado, 

37,5% para o Proeja, 25,4% para a Licenciatura, 27,5% para o Bacharelado e 42,8% para 

os cursos de tecnólogo. O mesmo relatório também apontou diferenças alarmantes entre 

regiões e modalidades de cursos, como são os casos dos cursos de Licenciatura, cuja taxa 

de conclusão varia de 74,1% (Região Sul) a 6,8% (Região Centro- -Oeste), e de Tecnólogo, 

com 53,1% na região Nordeste e 20,9% na Região Norte. Dessa forma, o documento do 

TCU recomenda aos gestores a instituição de plano voltado ao tratamento da evasão na 

Rede Federal de Educação Profissional, que contemple, entre outros fatores, o 

levantamento de dados para identificar alunos com maior propensão de evasão e a garantia 

de alocação de profissionais para o acompanhamento escolar e social dos alunos. 

Sobre este aspecto, observa-se que o Instituto Federal do Paraná (IFPR) tem 

investido na contratação de profissionais que possam realizar o acompanhamento acima 

citado. Nos anos de 2013 e 2014, o IFPR realizou concurso público para a contratação de 

14 psicólogos, 17 assistentes sociais e 32 pedagogos4, o que demonstra uma preocupação 

com o incremento das Seções Pedagógicas e de Assuntos Estudantis (setor em que estes 

profissionais, em sua maioria, são alocados no IFPR) em todos os campi da instituição.  

Já em relação às questões sobre evasão e retenção, em 2013, o IFPR, através 

da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, deu início ao 

levantamento de causas para estes fenômenos e de medidas a serem propostas para a sua 

redução. Tal levantamento consistiu em duas etapas, sendo a primeira de diagnóstico e a 

segunda de análise e consolidação. Em contato informal com a referida Pró-Reitoria, foi 

esclarecido que as fases de diagnóstico e análise foram realizadas pelos campi e a 

consolidação consistiu na reunião de todas estas informações pela Pró-Reitoria. Porém, os 

resultados deste trabalho não foram publicizados até o momento, podendo vir a se constituir 

                                                           
4
 Edital 126/2013– PROGEPE/IFPR, disponível em http://200.17.98.44/naps/wp-

content/uploads/2013/09/Edital_Abertura_126.2013-ConcursoTecnico-V7-13092013_Pro_Tempore-
para-publica%C3%A7%C3%A3o-DOU.pdf. e Edital 07/2014, disponível em 
http://www.cetroconcursos.org.br/arquivos/anexos/9335a0672f1c081734b0a86142c0692e.pdf. 
Acesso em: 11 de mar. de 2015. 



 
 
 

num documento de referencia para potenciais análises sobre esse fenômeno, dependendo 

da suficiência ou não dos dados coletados e a serem sistematizados. 

Diante do exposto, identificamos a necessidade de um maior envolvimento dos 

técnicos administrativos, docentes e gestores com a temática, entendendo que o debate 

sobre a evasão, trancamento do curso e a retenção deva se constituir em uma das 

principais preocupações da instituição. Ademais, a realização de pesquisas aprofundadas 

sobre o tema torna-se fundamental para a compreensão do fenômeno que se apresenta. 

 

5. CONCLUSÃO 

  

Partindo da compreensão da educação enquanto atividade mediadora da prática 

social, não podemos perder de vista que a sociedade atual é baseada em um sistema cujo 

pilar principal é a contradição que se dá na esfera produção e reprodução da vida social, 

onde aqueles que produzem a riqueza social são expropriados de sua produção, que é 

apropriada por uma parcela cada vez menor de pessoas. 

Sendo assim, é fundamental estarmos atento aos mecanismos e possibilidades 

de utilização das políticas educacionais como meio para a reprodução de contextos sociais 

e formas de apreensão do real que repõem e ampliam as desigualdades entre classes, 

necessárias para a manutenção da organização de uma sociedade cuja condição de 

existência é a dominação e exploração de uma classe sobre a outra. 

Ou seja, embora compreendamos a importância da universalização do acesso e 

da garantia da permanência e do êxito dos estudantes nas instituições públicas de ensino, é 

incontestável que a educação permanece como campo de disputa de projetos antagônicos, 

alcançando dimensões político-ideológicas sobre concepção de mundo dos sujeitos 

envolvidos neste debate. 

Reconhecer essa dimensão presente nas políticas de educação profissional e 

tecnológica e na política de assistência estudantil sugere a permanente reflexão acerca dos 

rumos e perspectivas institucionais e das intenções e ações que vem sendo empreendidas 

atualmente pelas redes educacionais nessas áreas. Instiga ainda o efetivo e permanente 

diálogo e debate com todos os profissionais envolvidos com as políticas de assistência 

estudantil, de modo integrado e em conjunto com os professores que atuam nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, não isolando a Assistência Estudantil aos profissionais 



 
 
 

diretamente envolvidos nessa política, tampouco apenas ao assistente social (que muitas 

vezes é visto pela instituição e até por ele mesmo, como o único responsável por esta área). 

Faz-se necessário superar a compreensão de que as ações desta política estão 

relacionadas apenas à concessão de recursos financeiros aos chamados “estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica”, sendo necessário oferecer a todos os 

estudantes acompanhamento social e suporte pedagógico para superação das dificuldades 

ao longo de seu processo formativo e todo recurso institucional possível para que possam 

concluir com êxito a sua formação. 

Reconhece-se ainda a existência de um fenômeno evidenciado pelos percursos 

dos estudantes matriculados nos IFETs, muitos deles sujeitos das políticas de assistência 

estudantil nessas instituições. Os indicadores de evasão e trancamento nos cursos podem 

manifestar descontentamentos, dúvidas, incertezas quanto aos cursos, docentes e à própria 

instituição, situações de preconceitos, além de outras condições pedagógicas, sociais e 

econômicas que merecem apropriados estudo e reflexão. Os estudantes, enquanto sujeitos 

sociais fundamentais no processo educativo, sinalizam aspectos que precisam ser ditos, 

ouvidos e investigados. Entendemos que a pesquisa que ora se desenvolve se apresenta 

enquanto um dos espaço de escuta e reflexão.  
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