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Objetivo 26 – Aprimorar a Assistência Estudantil.

Estruturar os Núcleos de Assistência Estudantil nos campi, visando a descentralização e ampliação do apoio 

estudantil segundo demandas específicas;

As políticas de acesso e permanência dos jovens na universidade constituem-se num dos pontos estratégicos 

para a efetivação do processo de democratização do acesso ao ensino universitário no país. Integra as 

proposições do Reuni, políticas e programas específicos que contribuem para a permanência dos jovens. Entre 

elas, destacam-se bolsas de estudos, auxílio moradia, alimentação e programas de apoio sócio e 

psicopedagógicos amparadas legalmente no Decreto 7.234 de 2010 que dispõe sobre PNAES. A demanda por 

assistência estudantil vem sendo crescente no Campus de Curitibanos não somente pelo aumento no número de 

universitários, mas certamente como reflexo da própria localização geográfica da unidade em uma região de baixo 

índice de desenvolvimento humano (IDH). Atualmente a Assistência Estudantil conta com duas profissionais do 

Serviço Social as quais realizam atendimentos e análises para a realização do Cadastro Socioeconômico dos 

estudantes, sendo que para acessar qualquer benefício da Assistência Estudantil é necessário passar por esse 

atendimento. Além disso, as assistentes sociais realizam acompanhamentos sistemáticos dos estudantes 

bolsistas; escutas qualificadas; encaminhamentos e acompanhamentos para rede de proteção social; palestras 

para divulgação da assistência estudantil no campus; reuniões com os bolsistas estudantis; coordenação da 

assistência estudantil no campus; integram comissão de validação de renda da PAA; realizam plantões de 

atendimento diário; e são membros de comissões e conselho de unidade; além de executar atividades 

administrativas. Nos atendimentos é possível notar um grande número de estudantes com dificuldades de 

aprendizagem e falta de identificação com o curso, que necessitariam de acompanhamento e reorientação 

profissional. Além disso, situações de sofrimento psíquico são muito comuns: ansiedade, depressão, transtornos 

alimentares, nervosismo, etc. Nos campi fora de sede, ainda não há profissionais que atendam estas demandas. 

Dessa forma, ressalta-se a necessidade de constituição de uma equipe interdisciplinar, composta por assistentes 

sociais, assistente em administração, psicólogo e pedagogo, para que componham um Núcleo de Assistência 

Estudantil no Campus de Curitibanos.

Este projeto consiste na elaboração de diagnóstico de demandas de atendimento na Assistência Estudantil, a fim 

de fundamentar a necessidade de estruturação de Núcleo de Assistência Estudantil no Campus de Curitibanos, 

para o desenvolvimento de ações voltadas ao atendimento socioeconômico, psicossocial e psicopedagógico dos 

estudantes de graduação. Para isso, se faz necessário a constituição de equipe interdisciplinar das áreas de 

Serviço Social, Psicologia e Pedagogia, além de construção e/ou adequação de espaço físico que garanta o sigilo 

profissional, a segurança das informações, o acolhimento dos estudantes e o desenvolvimento das atividades 

profissionais.
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