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Atuação do FONAPRACE no processo histórico de 
construção da legalização da Política de Assistência 

Estudantil nas IFES 

• Elaboração do Plano Nacional de Assistência Estudantil 
(1998) e aprovado  pela ANDIFES em Julho/2007, na 
cidade de Belém/PA. 

• Governo Lula,  instituiu por meio da Portaria Normativa 
nº. 39, de 12 de dezembro de 2007, o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. Este foi 
um grande marco na história do FONAPRACE. Uma 
conquista para a Assistência Estudantil nas duas décadas 
de existência do Fórum. 

• Em 19/07/2010, o Presidente Lula assina o Decreto 
7234, dando o primeiro passo para o PNAES se 
consolidar enquanto política de estado. 

• 2012/2014 – processo de construção coletiva da 
Proposta de Política Nacional de Assistência 
Estudantil  a ser aprovada em Lei Federal, 
transformando de fato e de direito em política de 
Estado. 

 

  

  

   

 

  

 

 

  



Assistência Estudantil - política de articulação 

entre o ensino, pesquisa e extensão. 

Inclusão Social, 
Formação Ampliada, 

Produção de 
Conhecimento, 
Melhoria do 
Desempenho 

Acadêmico e da 
Qualidade de Vida. 

 



Política de Assistência Estudantil: 
desafios e perspectivas 

 Proposta de  Lei da Política Nacional de Assistência 
Estudantil: 

 

Capítulo I. Das Definições e dos Objetivos 

Capítulo II. Dos Princípios e das Diretrizes 

Capítulo III. Dos Usuários da Política 

Capítulo IV. Da Organização e da Gestão 

Capítulo V. Dos Serviços, Programas e Projetos ou 
  Áreas Temáticas da Política de Assistência 
  Estudantil. 

Capítulo VI. Do Financiamento da Política de  
  Assistência  Estudantil. 

Capítulo VII. Das Disposições Gerais e Transitórias. 

 
 



Desafios e Perspectivas: Pontos Polêmicos 

Abrangência da Política: 
 
 Para quem será destinada a Política de Assistência 

Estudantil?   
  * A toda rede federal: desde o ensino infantil;  Ensino 

Técnico e Superior (graduação e pós graduação); 
 * A Rede Federal: Incluindo IFET´S e IFES (ensino 

técnico e superior(graduação e pós- graduação); 
 Quais as modalidades: ensino regular inclui os cursos 

presenciais; EAD ??? 
 Qual a finalidade da Política ? 
  * Contribuir com a democratização do ensino superior  

garantindo e ampliando o acesso, a permanência e a 
conclusão de curso; 

 *Contribuir com a democratização do acesso, garantir e 
ampliar a permanência e a conclusão de curso; 

 

 
    
 



Dimensões e perspectivas da Política: inclusão 
social;promoção de igualdade(com valorização e 
respeito à  diversidade); formação ampliada; 
produção de conhecimento; melhoria do desempenho 
acadêmico e qualidade de vida; 

 Princípios e Diretrizes; 
Usuários da política: prioridade a todos os 

estudantes em situação de vulnerabilidade com renda 
familiar per capita de até 1 ½ S.M; 

Organização e Gestão: importante deixar claro as 
competências:do MEC/ dos Ministérios Correlatos e 
das Instituições da Rede Federal de ensino, no que 
diz respeito ao financiamento; estrutura 
orgnizacional,recursos humanos, 
capacitação/qualificação das equipes, monitoramento 
e avaliação da política. 
 

 

 Desafios e Perspectivas : Pontos consensuais 



Política de Recursos Humanos : 
 Equipes de referência  serão definidas com base na relação de 
serviços, modalidade de atendimento e quantitativo do público 
atendido. 

Manter a nomenclatura das áreas temáticas do PNAES e não usar 

os termos: serviços;programas e projetos; 

 

Excluir das áreas temáticas o Programa Bolsa Permanência (MEC) 

 

 Polêmica: Em cada área temática o FONAPRACE 
deve dar a diretriz? A  Ex: Moradia: oferecer 
condições de acesso a moradia, preferencialmente por meio 
de estrutura de moradia institucional. 

 
 

 Desafios e Perspectivas : Pontos 
consensuais e polêmicos 



Desafios e Perspectivas: Pontos 
Consensuais e Polêmicos 

 

Financiamento da Política 

  Os recursos devem ser repassados 
diretamente para os orçamentos das 
Instituições Federais (respeito a 
autonomia universitária 

  Deve-se definir uma matriz  
orçamentária específica para a política e 
que atenda a todos os estudantes em 
situação de vulnerabilidade atendidos em 
todas as áreas ou programas desta política. 

 
   

 
  

 

 



Desafios e Perspectivas: Pontos 
Consensuais e Polêmicos 

 

 Disposições Gerais e transitórias: 

 Será necessário criar  uma portaria de 
tipificação das modalidades de serviços de 
acordo com as áreas temáticas definidas, 
as normas operacionais e de definição das 
equipes de referência. 

 
 
   

 
  

 

 



Política Nacional de Assistência Estudantil 

 Áreas Temáticas 

Estratégias 

Linhas Programáticas Órgãos Envolvidos 

Assistência Básica - Moradia 

- Alimentação 

- Transporte 

-Bolsa Permanência 

- Assuntos Estudantis; 

- Órgãos das IFES ligados ao 

ensino, pesquisa, extensão e 

cultura. 

-MEC. 

Atenção à Saúde - Saúde (Física e Mental); 

-  Prevenção a fatores de risco; 

-Prevenção e Tratamento da 

dependência Química. 

- Assuntos Estudantis 

- Órgãos das IFES ligados ao 

ensino, pesquisa, extensão e 

cultura. 

- Parcerias com órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais 

e entidades da sociedade civil. 

Inclusão Digital - Cursos de Informática; 

-Aquisição de Equipamentos de 

Informática. 

Assuntos Estudantis; 

- Órgãos das IFES ligados ao 

ensino, pesquisa, extensão. 



 

Política Nacional de Assistência Estudantil 

 Áreas Temáticas 

Estratégias 

Linhas Programáticas Órgãos Envolvidos 

Cultura - Acesso à informação e difusão 

das manifestações artísticas e 

culturais. 

- Assuntos Estudantis 

- Órgãos das IFES ligados ao 

ensino, pesquisa, extensão e 

cultura. 

- Parcerias com órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais e 

entidades da sociedade civil 

Esporte, Recreação e Lazer. - Acesso a ações de educação, 

esportiva, recreativa e de lazer. 

- Assuntos Estudantis 

- Órgãos das IFES ligados ao 

ensino, pesquisa, extensão e 

esporte; 

- Parcerias com órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais e 

entidades da sociedade civil. 

Creche - Atenção aos filhos dos 

estudantes. 

- Assuntos Estudantis 

- Órgãos das IFES ligados ao 

ensino, pesquisa, extensão . 

- Parcerias com órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais e 

entidades da sociedade civil. 



Política Nacional de Assistência Estudantil 

 

 

Áreas Temáticas 

Estratégias 

Linhas Programáticas Órgãos Envolvidos 

Cultura - Acesso à informação e difusão 

das manifestações artísticas e 

culturais. 

- Assuntos Estudantis 

- Órgãos das IFES ligados ao 

ensino, pesquisa, extensão e 

cultura. 

- Parcerias com órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais e 

entidades da sociedade civil 

Esporte, Recreação e Lazer. - Acesso a ações de educação, 

esportiva, recreativa e de lazer. 

- Assuntos Estudantis 

- Órgãos das IFES ligados ao 

ensino, pesquisa, extensão e 

esporte; 

- Parcerias com órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais e 

entidades da sociedade civil. 

Creche - Atenção aos filhos dos 

estudantes. 

- Assuntos Estudantis 

- Órgãos das IFES ligados ao 

ensino, pesquisa, extensão . 

- Parcerias com órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais e 

entidades da sociedade civil. 



Política Nacional de Assistência Estudantil 

 

 

Áreas Temáticas 

Estratégias 

Linhas Programáticas Órgãos Envolvidos 

Apoio Psicossocial e Pedagógico - Bolsas acadêmicas 

- Estágios remunerados 

- Ensino de Línguas 

-Fomento à participação político-

acadêmica. 

- Orientação profissional; 

-Desenvolver temáticas dobre: Meio 

ambiente,  Ética e Cidadania. 

-Acompanhamento psicossocial e 

pedagógico 

- Assuntos Estudantis 

- Órgãos das IFES ligados ao ensino, 

pesquisa, extensão. 

- Parceria com órgãos públicos e 

agências de fomento. 

Atenção ao Estudante com 

deficiência  e necessidades 

especiais de aprendizagem  

- Ações de Acessibilidade; 

-Ações de Inclusão Escolar. 

- Assuntos Estudantis 

- Órgãos das IFES ligados ao ensino, 

pesquisa, extensão ; 

- Parcerias com órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais e entidades da 

sociedade civil 

Promoção à Igualdade de Gênero, 

ético-racional e de orientação  

sexual. 

- Ações de promoção à Igualdade de 

Gênero; 

- Ações de promoção à igualdade ético-

racial; 

-   Ações de orientação sexual. 

- Assuntos Estudantis 

- Órgãos das IFES ligados ao ensino, 

pesquisa, extensão; 

 - Parcerias com órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais e 

entidades da sociedade civil 



PNAES: Evolução dos recursos 

ANO
2008

ANO
2009

ANO
2010

ANO
2011

ANO
2012

R$ 
125.300.000,00 

R$ 
203.800.000,00 

R$ 
304.000.000,00 

R$ 
367.300.000,00 

R$ 
504.000.000,00 

FONAPRACE 

avalia que são 

necessários R$ 

2 bi para a 

Assistência 

Estudantil 
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Qual a Assistência Estudantil que 
queremos?  

  

 

 

 

                

   Caminhante não há caminho... o 
caminho se faz  ao caminhar....  

                  

                         Antônio Machado 
 

 

 

 

Obrigada pela atenção!  

  

 


