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RESUMO 

 

Os programas da assistência estudantil na área da saúde têm como objetivo a promoção e a 

prevenção da saúde, na perspectiva de reduzir a evasão, sendo importante avaliá-los para 

gerar informações que auxiliem, nas tomadas de decisões, os gestores e os técnicos 

envolvidos no processo de implementação. Esta pesquisa avaliou o Programa de Atenção à 

Saúde do Estudante da Política de Assistência Estudantil do IFPB em dois campi implantados 

da segunda fase do Plano de Expansão da RFEPCT, segundo o modelo de avaliação proposto 

por Draibe (2001) e a partir das competências do referido programa. Para tanto, utilizou-se de 

uma abordagem qualitativa e os procedimentos técnicos foram a pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental e pesquisa de campo. Na pesquisa de campo a coleta de dados foi 

através de entrevistas, cujo instrumento foi um roteiro semiestruturado, realizadas com os 

implementadores do PASE e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis do IFPB. A técnica 

utilizada para análise dos dados foi a análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). 

Concluiu-se que a implementação do Programa de Atenção à Saúde do Estudante, de forma 

descentralizada, gera falta de uniformidade quanto à adoção de determinados procedimentos 

como o planejamento e o controle das ações executadas nos campi, que os implementadores 

não possuem domínio acerca do conhecimento PASE, e na percepção deles, os estudantes 

também não conhecem, o que está atrelado à falta de capacitação interna específica para os 

servidores atuarem no âmbito do Programa, e essas falhas no processo podem comprometer a 

finalidade do PASE. Concluiu-se também que o programa como de atendimento universal, 

desconsiderando a vulnerabilidade econômica como critério de participação, como 

beneficiários das ações, que as competências do PASE são cumpridas em sua maioria, mesmo 

com a insuficiência de recursos humanos e inexistência de recursos específicos para a sua 

implementação, porém por não haver um plano com descrições de metas e resultados 

esperados, nem um monitoramento e avaliações internas sistematizados, não foi possível 

verificar se os resultados dessas ações condizem com os aqueles esperados, nem com os 

objetivos do Programa. Como sugestão para aplicabilidade dos resultados do estudo, foi 

proposto um roteiro com medidas a serem tomadas na implementação do PASE nos futuros 

campi que forem implantados no IFPB, ou, se a gestão entender oportuno, mediante a 

reformulação da Política e implantação do módulo saúde do SUAP, aplicarem as medidas 

como projeto-piloto. 

 

Palavras-chave: Avaliação. Política Pública. Assistência Estudantil. Implementação. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Student health assistance programs are aimed at health promotion and prevention with a view 

to reducing circumvention, and it is important to evaluate them in order to generate 

information that will help managers and technicians involved in decision making 

implementation process. This study evaluated the Program of Attention to Student Health of 

the IFPB Student Assistance Policy in two campuses implanted in the second phase of the 

Expansion Plan of the RFEPCT, according to the evaluation model proposed by Draibe (2001) 

and from the competences of the said program.  For that, a qualitative approach and was used, 

the technical procedures were bibliographic research, documentary research and field research. 

In the field research the data collection was through interviews, whose instrument was a semi-

structured script, carried out with the implementers of the PASE and the Pró-Rectory of 

Student Affairs of the IFPB. The technique used to analyze the data was the content analysis 

proposed by Bardin (2011). It was concluded that the implementation of the Program of 

Attention to Student Health in a decentralized way, generates a lack of uniformity in the 

adoption of certain procedures such as the planning and control of the actions performed in 

the campuses, that the implementers do not have control over the knowledge PASE , and in 

their perception, the students do not know either, which is related to the lack of specific 

internal training for the employees to work within the Program, and these failures in the 

process can compromise the purpose of the PASE. It was also concluded that the program as 

universal service, disregarding economic vulnerability as a criterion of participation as 

beneficiaries of actions, that PASE competencies are mostly fulfilled, even with insufficient 

human resources and lack of specific resources for the its implementation, but because there is 

no plan with descriptions of goals and expected results, nor monitoring and systematized 

internal evaluations, it was not possible to verify if the results of these actions are in line with 

those expected or with the objectives of the Program.  As a suggestion for the applicability of 

the study results, a roadmap was proposed with measures to be taken in the implementation of 

PASE in the future campuses that are implanted in the IFPB, or, if management deems it 

appropriate, through the reformulation of the Policy and implementation of the health module 

of the SUAP, to apply the measures as a project-pilot. 

 

Keywords: Evaluation. Public policy. Student Assistance. Implementation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo tem como finalidade expor um panorama da proposta de pesquisa, 

apresentando o objeto a ser investigado, o contexto onde ele está inserido, o problema que 

norteará o trabalho, assim como as motivações do pesquisador para realização desta pesquisa 

e os objetivos dela. 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Teoricamente, um governo eleito possui um projeto com a finalidade de provocar 

mudanças na sociedade – a partir de suas concepções políticas, ideológicas, bem como de 

alianças partidárias – que se reflete em políticas públicas que orientam os objetivos 

inicialmente propostos. Acerca das questões que influenciam e a que se destinam as políticas 

públicas, Saravia (2006) expõe que: 

 
[...] Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social 

ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. Decisões 

condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam 

no tecido social, bem como pelos valores, ideias e visões dos que adotam ou influem 

na decisão. É possível considerá-las como estratégias que apontam para diversos fins, 

todos eles, de alguma forma, desejados pelos diversos grupos que participam do 

processo decisório. A finalidade última de tal dinâmica – consolidação da 

democracia, justiça social, manutenção do poder, felicidade das pessoas – constitui 

elemento orientador geral das inúmeras ações que compõem determinada política. 

(SARAVIA, 2006, p.28-29). 
 

 No Brasil é possível evidenciar a busca pelo cumprimento de tais projetos, na área da 

educação, no decorrer dos governos. Nos dois mandatos do governo do presidente Luís Inácio 

Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010) - o início do primeiro mandato da Presidência da 

República, já estava em vigor o Plano Nacional de Educação (PNE) elaborado pelo governo 

antecessor, do presidente Fernando Henrique Cardoso, e aprovado pela Lei nº 10.172/2001. 

Mesmo contendo as diretrizes para a educação no país, pelos próximos dez anos, o 

instrumento legal não foi fator impeditivo para perseguir os objetivos traçados pelo plano de 

governo, no que tange à educação profissional no país, pois, independentemente dos 

posicionamentos políticos e ideológicos diversos entre o governo formulador e o governo 

implementador do Plano, um dos objetivos contidos neste documento, guardava 

correspondência direta com o inciso III do artigo 3º da Constituição Federal (CF) de 1988, 

que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: “III – erradicar a 
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pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. Para uma melhor 

apreensão, seguem os objetivos do PNE/2001 e a prioridade para educação profissional: 

 

Em síntese, o Plano tem como objetivos: 

• a elevação global do nível de escolaridade da população; 

• a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 

• a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência, com sucesso, na educação pública e 

• democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 

obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

[...], são estabelecidas prioridades neste plano, segundo o dever constitucional e às 

necessidades sociais. 

[...] 

3. Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino – [...]. Faz parte dessa 

prioridade a garantia de oportunidades de educação profissional complementar à 

educação básica, que conduza ao permanente desenvolvimento de aptidões para a 

vida produtiva, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia (BRASIL, 2001, p.27-29, grifo nosso). 
 

 É possível verificar que o PNE/2001 serviu como base de sustentação para o 

surgimento do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT), bem como do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES). 

 De um lado, a expansão da RFEPCT ampliou o número de vagas, o que facilitou o 

acesso a esta modalidade de ensino, à medida que novas unidades criadas foram espalhadas 

pelo interior do Brasil, conforme aponta Nascimento: 

 
De acordo com dados do Ministério da Educação (BRASIL, 2012), até o ano de 

2002 a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica era 

composta por 140 unidades. No primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva foi lançada a primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, através da Lei 11.195 de 18 de novembro de 

2005. Nesta fase, tinha-se como objetivo a criação de 64 novas unidades de ensino. 

[...]. No final de 2010, a Rede Federal já era composta por 354 unidades espalhadas 

nas mais diversas regiões do país (NASCIMENTO, 2012, p.2). 
 

 Desta forma, a população que precisa de qualificação técnica para atuar no mercado de 

trabalho e que reside em regiões afastadas dos grandes centros, não necessitaria se deslocar às 

capitais dos estados brasileiros, tendo em vista que as novas unidades da rede federal foram 

instaladas de forma descentralizada, facilitando o acesso ao ensino profissional em relação à 

proximidade dos seus locais de residência. Evitando despesas com transporte, alimentação e 

ou moradia em razão do deslocamento, sem enumerar as consequências que tal dinâmica 
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poderia acarretar para a qualidade de vida dos estudantes, a exemplo do tempo gasto com 

deslocamento e a distância dos familiares. 

Do outro lado, criou-se, por meio de decreto, o PNAES, visando facilitar as condições 

de permanência do estudante, e consequente conclusão do curso, das instituições de ensino 

superior federal, partindo da premissa de que: ter a oferta de ensino profissional 

geograficamente próxima da população não é suficiente; é necessário, uma vez que obteve o 

ingresso na instituição de ensino, que o estudante saia da instituição com o curso concluído e 

pronto para o mundo do trabalho. O artigo 2º do Decreto nº 7.234/10 dispõe que: 

 

Art. 2o São objetivos do PNAES: 

I - democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 

pública federal; 

II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 

conclusão da educação superior; 

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação (BRASIL, 2010, 

grifo nosso). 
 

Apesar de o decreto supracitado fazer referência apenas aos estudantes de cursos da 

educação superior pública federal, a própria legislação, em seu artigo 4º estende o direito aos 

estudantes dos institutos federais (IFs), ao determinar que estas instituições também serão 

executoras das ações relacionadas à assistência estudantil “considerando suas especificidades, 

as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades 

identificadas por seu corpo discente” (BRASIL, 2010). 

O governo seguinte, da presidenta Dilma Rousseff, entre os anos de 2011 e 2016, 

seguiu com o fortalecimento das políticas voltadas para a Assistência Estudantil na educação 

profissional, com base no estabelecido no PNE 2014, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, que 

pode ser compreendido através de algumas metas e estratégias estabelecidas, conforme 

recortes abaixo: 

 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada 

à educação profissional. 

Estratégias: 

[...] 

10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, 

compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico 

que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão 

com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 

[...] 

Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 

expansão no segmento público. 
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Estratégias: 

[...] 

11.12) elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e 

mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à 

permanência dos(as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio; 

(BRASIL, 2014). 

 

No entanto, apesar do PNE não se tratar de intenções governamentais, mas de uma lei 

(e como tal, necessita ser observada tanto pelos cidadãos como pelo próprio Estado), uma 

crise política e econômica se estabelece no país em 2015, culminando no processo de 

impeachment e afastamento em definitivo da presidente Dilma Rousseff em agosto de 2016, 

assumindo o presidente Michel Temer com uma nova concepção de governo voltada para o 

corte de gastos públicos e ajuste fiscal, evidenciada, pelo anúncio, já no início do seu governo, 

de corte no orçamento das universidades federais para o ano de 2017, na ordem de 45%, tendo 

entre as prováveis consequências, a redução de programas, de acordo com Vieira (2016). 

Além disso, ocorre a instituição do Novo Regime Fiscal através da Emenda Constitucional nº 

95/2016, que limita o teto dos gastos públicos pelos próximos vinte anos (2017 – 2037).  

Diante deste contexto, Dutra e Santos (2017) apontaram acerca da Assistência 

Estudantil, os rumos incertos e temerários: 

 

Ressalta-se, contudo, que a história da AE1ainda está em curso, podendo ainda 

assumir outras conformações ao longo desse trajeto, sobretudo diante do atual 

cenário de crise político-econômica do Brasil que, sob o comando do Governo 

interino, vem se configurando como um momento de grandes incertezas e ameaças a 

direitos já conquistados. (DUTRA; SANTOS, 2017, p. 161). 

 

A previsão de Vieira (2016) se confirma com as notícias publicadas em julho de 2017, 

relatando as dificuldades das instituições federais de ensino em manter as atividades em razão 

de novos cortes no orçamento das despesas não obrigatórias de custeio e de capital, com base 

em Modzeleski, Tenente e Farjado (2017).  

É nesse contexto que situa-se a proposta de pesquisa no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), que em janeiro de 2017, possuía 11 campi e 10 

unidades em implantação, distribuídos por todo o estado, de forma a se fazer presente e 

facilitar o acesso ao ensino profissional pela população paraibana. 

Dentre os campi, destacam-se os de Cabedelo, Monteiro, Patos, Picuí e Princesa Isabel, 

que foram implantados na segunda fase do Plano de Expansão da RFEPCT entre os anos de 

2007 a 2010; e este último ano, coincide com a criação do PNAES pelo Decreto nº 7.234 de 

2010, que serviu como base diretriz para a criação da Política de Assistência Estudantil do 

                                                 
11  Assistência Estudantil (AE). 
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IFPB, pela Resolução nº 40/2011 do IFPB, que faz previsão a onze programas de assistência 

estudantil, dentre eles, o Programa de Atenção à Saúde do Estudante (PASE), cujo o objeto de 

estudo desta pesquisa é o seu processo de implementação. 

Tendo como fundamento o PNAES, é instituída a Política de Assistência Estudantil do 

IFPB por meio da Resolução nº40/2011, cujo objetivo principal é “assegurar ao educando o 

acesso, a permanência e a conclusão do curso, na perspectiva de formar cidadãos éticos 

comprometidos com a defesa intransigente da liberdade, da equidade e da justiça social” 

(IFPB, 2011, p. 1).  

Em conformidade com o PNAES – que elenca no §1º do artigo 3º as diversas áreas de 

atuação da assistência estudantil (ao todo são dez áreas: moradia estudantil; alimentação; 

transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; e 

acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação) – a Política de Assistência Estudantil do 

IFPB busca contemplar todas as áreas citadas, com seus diversos programas, e dentre eles 

destaca-se aqui o PASE, cujas competências estão previstas no artigo 9º, que dispõe: 

 

Art. 9º O Programa de Atenção a Saúde do (a) Estudante tem como foco central a 

promoção e a prevenção da saúde, na perspectiva do fortalecimento da autoestima e 

da resignificação de valores e atitudes socioculturais e pessoais. 

Parágrafo único: Ao Programa de Atenção a Saúde do (a) Estudante compete:  

I - fomentar o protagonismo estudantil na prevenção e promoção da saúde;  

II – multiplicar a produção de conhecimentos e expressões culturais;  

III– incentivar a cultura de paz, prevenindo as diferentes expressões de violência;  

IV – prevenir o uso e/ou abuso de álcool e outras drogas;  

V – abordar questões relativas à sexualidade e a prevenção às DST´s/AIDS;  

VI – inserir no cotidiano educacional questões relativas à saúde mental enquanto 

elemento importante ao incentivo de uma cultura de paz;  

VII - promover atividades complementares ao currículo por intermédio dos núcleos 

institucionais;  

VIII - diagnosticar – por meio de pesquisa – as condições de saúde dos estudantes;  

IX – estimular a prática de atividades físicas e culturais como fator indispensável à 

promoção da saúde e consequente qualidade de vida;  

X – viabilizar o intercâmbio do IFPB com as unidades públicas de saúde, com vistas 

à atenção integral à saúde do estudante; e  

XI– investir na capacitação dos atores sociais envolvidos com o programa.   (IFPB, 

2011, p.4-5). 
 

Antes de apresentar as questões que permeiam o PASE dentro do IFPB, é necessário 

compreender o que é um programa e qual o seu papel dentro de uma política. Acerca deste 

conceito, Ala-Harja e Helgason (2000, p.8), apontam que: 

 

Por programa entende-se, geralmente, um conjunto de atividades organizadas para 

realização dentro de cronograma e orçamento específicos do que se dispõe para a 

implementação de políticas, ou seja, para a criação de condições que permitam o 

alcance de metas políticas desejáveis.  
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Com base no apontamento destes autores, é possível conceber um programa como o 

responsável por desenvolver as atividades relacionadas a um eixo de atuação, dentre os vários 

eixos que uma política possua, sempre visando contribuir para o alcance da finalidade última 

de determinada intervenção governamental. Lembrando ainda que, tais atividades devem 

observar os limites de tempo e de recursos impostos para a política pública. 

Numa perspectiva avaliativa, o conceito de programa pode não ser tão linear quanto o 

exposto acima. Matida e Camacho (2014, p. 37), o consideram como “uma resposta 

institucional ou comunitária a uma situação-problema.” E em conjunto com o problema, esses 

autores os compreendem como “processos sociais complexos e dinâmicos que comungam de 

um mesmo contexto que os modifica e por eles é modificado” (idem, 2014, p. 37-38). Sendo 

assim, mesmo existindo uma estrutura normativa que descreva todos os objetivos, metas e 

ações, além de apontar os recursos empregados, a realidade oferece situações que podem tanto 

modificar os problemas como alterar a estrutura normativa do programa, já que a sociedade 

está sempre em movimento, com novas demandas surgindo constantemente. 

Diante da compreensão da noção de programa e da citação do artigo 9º da Política de 

Assistência Estudantil do IFPB, compreende-se que é imprescindível avaliar o PASE, uma 

vez que, são dispendidos recursos públicos de ordem tanto financeira como humana e material 

para o desenvolvimento das competências descritas, bem como a concretização dos objetivos 

da referida política. 

Sendo assim, considerando a Política de Assistência Estudantil do IFPB, a questão que 

orienta esta pesquisa é: que avaliação pode ser feita da implementação do PASE nos campi 

implantados na instituição, durante a segunda fase do Plano de Expansão da RFEPCT, a partir 

das competências do programa? O IFPB, como campo empírico da pesquisa, será descrito a 

seguir. 

 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO EMPÍRICO 

 

A história do IFPB, enquanto instituição pública que oferta educação profissional no 

Estado da Paraíba, remonta o início do século XX, mas precisamente em 1909. De acordo 

com o Ministério da Educação – MEC (2009), por meio do Decreto nº 7.566/1909, o então 

presidente Nilo Peçanha criou as Escolas de Aprendizes Artífices, com dezenove unidades 

distribuídas por diversos estados do Brasil, expandindo para o país a experiência que 
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implementou no Estado do Rio de Janeiro, quando foi governador. Tal decreto é considerado 

o marco inicial da RFEPCT no Brasil. 

A partir das reflexões de Tavares (2012) verifica-se que não era interesse daqueles que 

detinham o poder político e econômico do país, no período anterior ao início do século XX, 

de impulsionar a Educação Profissional, tendo em vista que existia um olhar de depreciação 

para o trabalho, principalmente o manual, e a mão de obra era composta basicamente por 

índios e escravos que não necessitavam de uma educação formal para repassar a forma de 

desempenhar o ofício para os seus descendentes. É importante ressaltar que as relações de 

trabalho ocorriam, predominantemente, no setor rural, considerando que a economia do país 

era movida pelas atividades agrárias.  

No entanto, no início do século XX, o cenário sociopolítico e econômico brasileiro 

era bem diferente: a escravidão foi abolida em 1888, tornou-se um estado republicano em 

1889 e a atividade industrial que ainda estava em formação, teve seu impulso na década de 

1930, com a ascensão da burguesia industrial. Desta forma, existia uma conjuntura propícia 

para a institucionalização da Educação Profissional no Brasil, que surge como tentativa de 

resolver um problema social instalado:  

 

A abolição da escravidão gerou um problema social, na medida em que os ex-

escravos juntavam-se aos cegos, surdos, loucos, órfãos, entre outros “desvalidos”, 

que não encontravam meios para garantir a sua subsistência. [...] Se por um lado o 

processo de desenvolvimento da indústria nacional ainda não demandava grande 

quantidade de trabalhadores qualificados, por encontrar-se ainda em fase 

embrionária, por outro lado a Educação Profissional era vista como alternativa ao 

problema da ociosidade dos “desfavorecidos da fortuna”, que geravam altos índices 

de criminalidade e impediam o progresso do país (TAVARES, 2012, p. 5-6). 

 

 No final da primeira metade do século XX outras transformações já ocorreram no país, 

uma delas foi o processo de industrialização, que afetou diretamente o ensino profissional, 

tendo em vista que naquele momento a oferta desse ensino era por uma necessidade da 

indústria que passou a demandar mão de obra qualificada e, desta forma, o Estado, buscando 

promover a satisfação dessa necessidade, publica o Decreto nº 4.127/42, que conforme o 

MEC (2009) criou as Escolas Industriais Federais e as Escolas Técnicas Federais, bem como 

extinguiu as Escolas de Aprendizes Artífices. No Estado da Paraíba, de acordo como o artigo 

9º, inciso V do referido decreto, foi criada a Escola Industrial de João Pessoa. Em 1959, as 

escolas técnicas e as escolas indústrias federais são transformadas em autarquias, passando a 

ser denominada Escola Técnica Federal da Paraíba (ETFPB).  
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 Em 1971, com o modelo econômico desenvolvimentista adotado no período da 

Ditadura Militar (1964-1985), avolumou-se a demanda por técnicos, e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira (LDB) nº 5.692/71 “torna, de maneira compulsória, técnico-

profissional, todo currículo do segundo grau. Um novo paradigma se estabelece: formar 

técnicos sob o regime da urgência” (MEC, 2009, p.5, grifo do autor). E todas as escolas 

passaram a ter o ensino técnico e o propedêutico integrados no currículo.  

 Porém, no que tange ao desenvolvimento do país com a redução das desigualdades 

sociais, estas foram reforçadas, tendo em vista a diferença na qualidade do ensino ofertado 

pelas escolas técnicas federais e as demais escolas, pois as da rede federal conseguiam ofertar 

os ensinos propedêutico e técnico de qualidade, enquanto que as demais escolas, cujo número 

de vagas era bem maior, não atingiu o objetivo. Tavares (2012, p.6), aponta que: 

 

Mais tarde, sob o discurso de uma escola única para ricos e pobres, a Lei 5.692/71 

tornou obrigatória a profissionalização dos estudantes do ensino secundário. 

Contudo, a falta de condições materiais para concretizar tal objetivo fez com que 

esta Lei ampliasse ainda mais as diferenças entre as escolas de ricos e pobres e a 

distância entre educação propedêutica e profissional. [...] Enquanto as instituições de 

ensino que antes desta Lei já haviam se especializado na oferta de cursos técnicos 

conseguiram oferecer educação de qualidade, outras continuavam a ofertar ensino 

propedêutico disfarçado de profissionalizante. [...] Mesmo sem admitir formalmente 

o fracasso da Lei 5.692/71, o Estado resgata a possibilidade das escolas fazerem a 

opção entre a oferta de ensino propedêutico ou técnico-profissionalizante, por meio 

da Lei 7.044/82.  
 

 Em 1978, com a Lei nº 6.545, são criados os primeiros Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs), que se diferenciaram por ofertarem além de cursos técnicos de nível 

médio, cursos de nível superior na área de engenharia industrial e tecnólogos, assim como na 

área de licenciatura plena e curta, já objetivando suprir a demanda desses profissionais com a 

abertura de novos cursos de nível técnico e tecnológico, conforme o artigo 2º, inciso I, alíneas 

a e b. Mas é só através da Lei nº 8.948/94, que instituiu o Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica e autorizou a transformação gradativa das escolas técnicas federais em CEFETs 

(artigo 3º, §1º), que em 1999 a ETFPB passou à CEFETPB, de acordo com o portal do IFPB.  

A justificativa para a mudança era embasada por dois argumentos, conforme aponta 

Souza (2013, p.57): 

 

Nesse período, a necessidade de uma reforma na educação profissional foi 

justificada a partir de dois principais argumentos. Primeiro, afirmava-se que as 

escolas técnicas, especialmente as pertencentes à Rede Federal, eram muito custosas 

e não possuíam contrapartida adequada aos recursos dispensados. Segundo, 

afirmava-se que as escolas possuíam característica prioritariamente propedêutica ao 

invés de profissionalizante, correspondendo a uma espécie de desvio de função, 
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argumentando que as escolas formavam para o ensino superior e não para o mercado 

de trabalho. 

 

De acordo com Tavares (2012, p.8), o papel da educação profissional no novo 

contexto político e econômico do Brasil – processo de redemocratização, a crise econômica e 

ascensão de um governo neoliberal – era qualificar mão de obra em conformidade com “as 

novas formas de organização e gestão do trabalho e com os interesses do mercado” logo o 

objetivo era atrair jovens que quisessem já ingressar no mercado de trabalho com o nível 

técnico (ou seja, sem a necessidade de um diploma de graduação). 

Finalmente, em 2008, já no segundo mandato do governo Lula - e em conformidade 

com o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional - publica-se a Lei nº 

11.892, que instituiu a RFEPCT, trazendo nos incisos de I-V do artigo 1º, as instituições que 

compõe a sua estrutura, entre elas os IFs, que trazem novas concepções para educação 

profissional e tecnológica dentro da rede federal, sendo considerada estratégica “não apenas 

como elemento contribuinte para o desenvolvimento econômico e tecnológico nacional, mas 

também como fator para fortalecimento do processo de inserção cidadã de milhões de 

brasileiros” (PACHECO, 2011, p.17). 

O artigo 2º da referida lei descreve: 

 

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos 

desta Lei (BRASIL, 2008). 

 

 Na Paraíba, a interiorização deste ensino iniciou-se em 1995 com a implantação da 

Unidade de Ensino Descentralizada de Cajazeiras (IFPB, 2013); e o IFPB foi o resultado “da 

fusão do [..] CEFETPB, que reunia a Unidade Sede do CEFET João Pessoa, a Unidade de 

Ensino Descentralizada de Cajazeiras e a Unidade de Ensino Descentralizada de Campina 

Grande, com a Escola Agrotécnica Federal de Sousa” (IFPB, 2012, p. 5). 

 Em 2007, ainda como CEFETPB, durante a primeira fase do Plano de Expansão da 

RFEPCT, juntamente com a unidade de Campina Grande, foi implantado o Núcleo de Ensino 

de Pesca, em Cabedelo (IFPB, 2013), onde atualmente funciona o Campus Avançado 

Cabedelo Centro, conforme o anexo III da Portaria nº 27 de 21 de janeiro de 2015 do MEC.  

Como previsto na segunda fase do plano, em 2009, já como IFPB, através da Portaria 

nº 4 de 6 de janeiro de 2009 do MEC, foram implantados os campi Cabedelo, Monteiro, Patos, 
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Picuí e Princesa Isabel, locais de investigação do objeto de estudo desta pesquisa. Com base 

no portal eletrônico da instituição, segue uma breve caracterização dos campi:  

 Cabedelo é um município da região metropolitana de João Pessoa que se destaca no 

cenário econômico do Estado pela sua atividade portuária, e possui uma diversidade natural e 

cultural. Suas principais atividades econômicas são a indústria, o comércio e a prestação de 

serviços, tendo ainda a atividade pesqueira um lugar de destaque como uma importante fonte 

de subsistência da população local. O campus oferece os Cursos Técnicos de Recursos 

Pesqueiros (modalidades subsequente, integrado e PROEJA) e de Meio 

Ambiente (modalidades subsequente e integrado), bem como os Cursos Superiores de 

Tecnologia em Design Gráfico e de Licenciatura em Ciências Biológicas. O Campus 

Cabedelo também é Polo de Educação à Distância (EAD), onde oferta vagas para os Cursos 

Técnicos de Segurança no Trabalho e de Secretaria Escolar (modalidade subsequente), de 

acordo com Portal do IFPB (2016). 

O campus Monteiro está localizado na cidade de Monteiro, na Microrregião do Cariri 

Ocidental Paraibano, há 319 km da capital do Estado. O município possui uma população de 

30.852 habitantes. Oferece os Cursos Técnicos de Manutenção e Suporte em Informática 

(modalidades subsequente e integrado) e de Instrumento Musical (modalidade integrado), 

bem como os Cursos Superiores de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 

Construção de Edifícios. É também polo EAD, onde oferta vagas para os Cursos Técnicos de 

Segurança no Trabalho e de Secretaria Escolar (modalidade subsequente), conforme o Portal 

do IFPB (2016). 

O campus Patos, localizado na cidade de Patos, é um dos municípios de mais rápido 

desenvolvimento industrial do sertão paraibano. As principais indústrias são as de calçado, 

extração de óleos vegetais e beneficiamento de algodão e cereais. No setor primário, a 

principal atividade é a cultura do algodão e do feijão, com potencial no extrativismo, em razão 

da riqueza mineral. A cidade também tem seu ponto forte no comércio e turismo, a exemplo 

da festividade junina do São João, que já é consagrada como uma das melhores da Região 

Nordeste.  Seis cursos são ofertados no campus: os Técnicos em Edificações, Eletrotécnica e 

em Manutenção e Suporte em Informática (todos eles nas modalidades integrado e 

subsequente), o Técnico em Informática (modalidade integrado), o Técnico em Segurança do 

Trabalho (modalidade integrado e subsequente – à distância), além do Técnico em Secretaria 

Escolar (modalidade subsequente – à distância), com base no Portal do IFPB (2016). 
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O campus Picuí está localizado na cidade de Picuí. A cidade é caracterizada como 

polo de desenvolvimento das microrregiões do Seridó Oriental Paraibano e Curimataú 

Ocidental, por dar suporte a 16 municípios dessas microrregiões, que compreendem uma área 

de 5.196,020 km² e uma população de 135.149 habitantes. São ofertados os cursos de: 

Tecnologia em Agroecologia (modalidade superior), Técnicos de Informática, Edificações e 

Geologia (modalidade integrado) e Técnicos de Mineração e Informática (modalidade 

subsequente), além de ser polo EAD dos cursos técnicos em Segurança do Trabalho e 

Secretariado Escolar e do Curso Superior de Licenciatura em Letras, segundo o Portal do 

IFPB (2016). 

 O campus Princesa Isabel está localizado na cidade de mesmo nome, situada na área 

geográfica de abrangência do semiárido brasileiro. Princesa Isabel está na microrregião da 

Serra de Texeira, no Sertão Paraibano. Sua população estimada em 2010 era de 21.283 

habitantes, distribuídos em 368 km² de área. O Campus oferece cinco cursos: Técnico em 

Edificações (modalidade integrado e subsequente), Técnicos em Segurança do Trabalho e em 

Controle Ambiental (modalidade integrado), Técnico em Manutenção e Suporte em 

Informática (modalidade subsequente), além do Técnico em Secretaria Escolar (modalidade 

subsequente – à distância), de acordo com o Portal do IFPB (2016). 

 Esses campi foram escolhidos, tendo em vista que foram implantados no mesmo ano 

em que foi instituído o PNAES, e materializam a convergência de duas políticas públicas 

educacionais voltadas para dar condições de acesso à parcela da população até então excluídas 

dessa modalidade de educação: o Plano de Expansão da Educação Profissional e o PNAES.  

No entanto, a Política de Assistência Estudantil do IFPB só foi regulamentada no ano 

seguinte, através da Resolução nº 40/2011 do IFPB. 

No Gráfico 1 é possível verificar o número de estudantes matriculados desde 2011, 

ano da implementação da Política de Assistência Estudantil do IFPB, até 2017 (primeiro 

semestre):  
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Gráfico 1 - Número de estudantes matriculados no IFPB 

 

Fonte: Elaboração a partir do Memorando nº 0015/2017 do DPI-RE do IFPB, 2017. 

 

A partir destes dados é possível verificar que, ao longo dos sete anos de existência da 

Política de Assistência Estudantil do IFPB, houve um aumento da demanda pelos serviços 

ofertados nos programas da Assistência Estudantil, uma vez que, ano a ano, mais pessoas 

passaram a ter acesso às modalidades de ensino da educação profissional tecnológica, nas 

regiões que abrangem os campi implantados na segunda fase do Plano de Expansão da 

RFEPCT. 

Porém, é importante esclarecer que antes da criação do IFPB e da existência dessa 

Política, algumas ações já eram realizadas neste sentido: disponibilização dos restaurantes 

estudantis, alojamento, transporte, assistência médica e odontológica, entre outras medidas, 

como pode ser verificado na descrição de uma ação do Programa Desenvolvimento da 

Educação Profissional e Tecnológica, voltada para a assistência ao educando da educação 

profissional, contida no Relatório de Gestão 2006 do CEFETPB: 

 

2.1.5.A.2. AÇÃO: 2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional:  

[...] 

Descrição: Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, 

alojamento e transporte, dentre outras atividades típicas de assistência social ao 

educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom 

desempenho do aluno na escola.  

Finalidade: Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando-lhe 

condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ANO

Cabedelo 914 1210 1282 1351 1240 1429 1782

Monteiro 790 1091 1090 1295 1549 1529 1937

Patos 642 930 1317 1235 1124 1641 1938

Picuí 827 1187 1099 955 1371 1555 2109

Princesa Isabel 587 687 640 684 848 1070 1369
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[...] 

Resultado: Satisfatório com ressalva. 

Análise Crítica dos Resultados: Realizado mais de 20% da meta física, alunos 

assistidos, com o orçamento atingindo 100% do previsto da Lei Orçamentária. 

Diante dos recursos disponibilizadas e do universo informado, demonstra-se 

eficiência na aplicação desses recursos financeiros (CEFETPB, 2006, p. 18-19). 

 

No que diz respeito ao PASE, ocorre situação semelhante, pois quando a Política 

chegou ao IFPB, os campi oriundos da estrutura do CEFETPB e os implantados na primeira 

fase de expansão, já realizavam atendimentos médicos ambulatoriais, de enfermagem e 

odontológicos, pois possuíam estrutura física e quadro de pessoal adequados para as 

atividades, inclusive, uma das metas em desenvolvimento da gestão, contidas no referido 

relatório é “Recuperar os equipamentos e as instalações médico-odontológicas” (CEFETPB, 

2006, p. 17), ou seja, só é possível recuperar o que já existe. 

Por oportuno, é importante esclarecer que a Política de Assistência Estudantil do IFPB 

está passando por um processo de reformulação, iniciado em setembro de 2016 com a 

formação de uma Comissão para este fim, através da Portaria nº 2700/2016 da Reitoria do 

IFPB. Em agosto de 2017, a minuta está em processo de divulgação para que a comunidade 

do IFPB possa propor sugestões, conforme o Portal do IFPB (2017).  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 

Avaliar a implementação do PASE da Política de Assistência Estudantil do IFPB, nos 

campi implantados da segunda fase do Plano de Expansão da RFEPCT, segundo o modelo de 

avaliação proposto por Draibe (2001) e a partir das competências do referido programa.  

 

 

1.3.2 Específicos 

 

• Delinear um esboço da formação da estrutura organizacional dos campi do IFPB, 

responsável pela implementação do PASE, possibilitando a compreensão do Sistema 

Gerencial e Decisório que envolve o Programa; 
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• Analisar como ocorre o Processo de Divulgação e Informação nos campi, entendendo 

como os atores envolvidos conhecem o Programa - com suas competências e o papel que 

lhe cabe dentro da Política de Assistência Estudantil da Instituição; 

• Identificar a existência de algum Sistema de Seleção específico para o PASE ou alguma 

de suas ações, tanto no que tange aos agentes executores quanto aos estudantes dos campi 

investigados; 

• Examinar, no tocante ao Sistema de Capacitação, o papel desempenhado pelo IFPB na 

viabilidade de capacitação específica para o desenvolvimento de atividades relacionadas 

com as competências do Programa nos campi; 

• Descrever como os campi do IFPB realizam o Monitoramento e a Avaliação das 

atividades implementadas pelos agentes executores do PASE, verificando a 

correspondência das ações com as competências do Programa;  

• Esboçar o Sistema Logístico e Operacional do PASE em cada campus, tendo as 

competências do Programa como balizadoras da análise. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

 

A pesquisa proposta é relevante para a Gestão Pública à medida que contribuirá com 

os estudos desenvolvidos na área de Avaliação de Políticas Públicas, ressaltando a 

importância do emprego racional de recursos públicos na Administração Pública, 

considerando que a avaliação de um processo de implementação pode identificar ‘falhas’ e 

propor melhorias que, caso identificadas apenas no final do processo, determinada política 

pública poderia não alcançar os resultados pretendidos, e os recursos públicos empregados 

durante o processo, na prática, foram ‘desperdiçados’. Tal cenário não condiz nem com uma 

gestão pública responsável, e que atualmente, enfrenta um contexto político e econômico de 

diminuição nos recursos orçamentários por parte do governo, como também com o princípio 

constitucional da eficiência na Administração Pública (artigo 37 da CF). 

Igualmente importante, é a contribuição teórica do estudo, considerando a escassez do 

tema trabalhado, devido a sua especificidade. Em uma pesquisa no portal Periódicos CAPES, 

assim como na base de dados Scielo, colocando as palavras-chaves: assistência estudantil e 

saúde, foi encontrado um artigo, e este foi publicado no último trimestre, de Bleicher e 
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Oliveira (2016), intitulado “Políticas de assistência estudantil em saúde nos institutos e 

universidades federais”. 

As reflexões que serão frutos desta pesquisa também pretendem ser importantes para o 

IFPB, considerando que a Instituição possui uma Política de Assistência Estudantil, e com ela 

pretende alcançar os melhores resultados possíveis, em termos de efetividade, logo, um estudo 

acerca da implementação do PASE, com a identificação de problemas e sugestões para dirimi-

los, pode auxiliar a equipe gestora na obtenção da finalidade da Política com racionalidade na 

utilização dos recursos públicos. 

Por fim, há a importância de cunho pessoal para a pesquisadora, uma vez que foi 

estudante da Instituição em período anterior à existência da Política de Assistência Estudantil, 

e atualmente é servidora no cargo de técnico de enfermagem, fazendo parte da equipe 

multiprofissional responsável por executar as competências do Programa, objeto desta 

proposta de pesquisa, possuindo a experiência completamente diversa e adversa, nos dois 

locais de lotação pelos quais passou até o momento. O fato de compor o quadro de pessoal da 

instituição, é possível que facilite a viabilidade da pesquisa no que se refere ao acesso aos 

dados, porém, a pesquisadora só exerceu suas atividades em um campus, dentre os 

implantados na segunda fase da RFEPCT. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

O presente capítulo tem por objetivo apresentar parte dos estudos realizados nas áreas 

relacionadas com a pesquisa proposta, bem como o objeto de estudo investigado, 

considerando a importância de embasar a pesquisa com os entendimentos dos teóricos, 

acadêmicos e profissionais no que concerne às políticas públicas, assistência estudantil e, 

especificamente, avaliação de assistência estudantil, com ênfase no modelo de avaliação de 

processo de implementação proposto por Draibe (2001). 

 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

Uma vez no poder, um governo eleito tem que elaborar o plano de governo, que, 

teoricamente, está em conformidade com as propostas de campanha, bem como reflete as 

concepções políticas e ideológicas dos partidos políticos envolvidos, no que diz respeito à 

resolução de problemas. Isto ocorre em razão da responsabilidade política2 assumida perante 

os eleitores. A respeito dessa responsabilidade, Cheibub e Przeworski (1997, n.p). explicam 

que:  

Governos são responsáveis na medida em que os cidadãos podem discernir se os 

governantes estão agindo de acordo com os seus interesses e sancioná-los 

apropriadamente, de forma que os governantes que satisfazem os cidadãos 

permanecem em seus postos e aqueles que não os satisfazem perdem suas posições.  

  

Teoricamente, essa responsabilidade assumida perante os eleitores passa por uma 

avaliação periódica, que são as eleições. É nesse contexto em que as políticas públicas estão 

inseridas, tendo em vista que, a formulação delas corresponde a “estágio em que os governos 

democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 

produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 2006, p. 26). 

A partir daí, compreende-se políticas públicas, numa explicação genérica e utilitarista, 

como uma das formas que o governo pode fazer uso para levar a cabo o seu planejamento 

para alcançar mudanças pretendidas na sociedade. 

 Com base em Souza (2006, p. 22), o surgimento das políticas públicas como campo de 

estudo ocorre de forma diversa na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa surge como um 

                                                 
2  A referência disponibilizada é uma tradução realizada por Eduardo Cesar Marques. O tradutor explica 

que traduziu a palavra accountability como ‘responsabilidade política’. 
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prolongamento dos estudos teóricos explicativos concentrados no papel do Estado, assim 

como do governo; enquanto que nos Estados Unidos, o estudo das políticas públicas não se 

deu como consequência das relações com o Estado, mas sim independentemente, focalizados 

nas ações dos governos. Porém, seja pela concepção europeia ou estadunidense, o governo e 

suas ações é ponto consensual como objeto de estudo das políticas públicas. 

 Acerca da definição de políticas públicas existem diversas conceituações, conforme 

aponta Souza (2006), citando as propostas por cinco autores diferentes: 

 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 

governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o 

mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 

diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye 

(1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer 

ou não fazer”. A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, 

decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: 

quem ganha o quê, por quê e que diferença faz (SOUZA, 2006, p. 24). 
 

A partir das definições apresentadas é possível verificar que o governo é o principal 

responsável por construir e desenvolver políticas públicas. Quando o poder público pensa 

sobre os problemas de uma sociedade, desenvolve soluções para eles, executa ações 

necessárias para promover mudanças na realidade social, assim como avalia os resultados de 

tais ações. Em resumo, está fazendo política pública. 

Apesar de se tratar de autores franceses, com a concepção de Estado intrínseca, na 

definição de política pública elaborada por Meny e Thoening encontra-se de forma clara, o 

papel do governo na introdução de medidas indutoras em uma área específica em que se 

espera alcançar um determinado resultado, que é a mudança na sociedade. Os autores colocam 

que: 

 

Una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de 

poder público y de legitimidade gubernamental. 

[...] 

Otro uso del término política distingue lo que os ingleses designan con la palavra 

policy, ya sea un marco de orientación para la acción, un programa o una perspectiva 

de actividad. Así, se dice que un gobierno tiene una política económica, o sea que 

realiza un conjunto de intervenciones, que elige hacer o no hacer ciertas cosas en un 

campo específico, en este caso, la economía. Es en este último sentido en el que 

cabe hablar claramente de política pública; es decir, de los actos y de los «no actos 

comprometidos» de una autoridad pública frente a un problema o en un sector 

relevante de su competencia. (MENY; THOENIG, 1992, p.89)3 

                                                 
3 Uma política pública é o resultado da atividade de uma autoridade investida de poder público e de legitimidade governamental. 
 [...] 
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As intervenções realizadas pelo governo são racionalizadas, e até mesmo o não fazer, 

tem um determinado propósito, ainda que tal objetivo não esteja explicitado para a sociedade, 

e as reais intenções, veladas. 

 As políticas públicas não acontecem aleatoriamente, mas de forma planejada. Deste 

modo, para facilitar a análise e a compreensão destas ações governamentais, vários autores 

propõem que elas possuem um ciclo ou fases para que a intervenção seja efetivamente 

concretizada. Viana (1996), ao tratar das abordagens metodológicas em políticas públicas, 

dispõe as fases constitutivas das políticas: a construção da agenda, a formulação de políticas, 

a implementação de políticas e a avaliação de políticas. Secchi (2013, p. 33, grifo do autor), 

por sua vez, propõe uma visão cíclica de análise, afirmando tratar-se de “um esquema de 

visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais 

e interdependentes”, e divide o ciclo em sete etapas, conforme figura 1: 

 

Figura 1 - Ciclo de Políticas Públicas 

 

Fonte: Elaboração Própria, com base em Secchi (2013). 

 

Ainda que o governo seja a forma institucionalizada, o tomador de decisão e condutor 

das políticas públicas, não se pretende ter uma visão ingênua que seja o único ator 

determinante nas decisões do fazer e de como fazer determinadas políticas. A complexidade 

em torno de uma política pública envolve uma diversidade de fatores que influenciam a 

                                                                                                                                                         
 Outro uso do termo política distingue o que os ingleses denomiman policy, que se trata de diretrizes orientadoras para a ação, um 
programa ou perspectiva de atividade. Assim, diz-se que um governo tem uma política econômica, ou que possui um conjunto de 

intervenções que optam por fazer ou não fazer certas coisas em um campo específico, neste caso: a economia. É neste último sentido que se 

pode falar de forma clara das políticas públicas; ou seja, o agir e (o não agir comprometido) de uma autoridade pública diante de um 
problema ou um campo relevante de sua competência. (tradução nossa). 
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construção e desenvolvimento de políticas, como bem as enumera Viana (1996, p 6), “as 

variáveis que interferem nesse processo: o meio social e político, os atores participantes, as 

agências implementadoras e as políticas (suas metas e seus objetivos)”.  

Dentre as etapas do ciclo de políticas públicas proposto por Secchi (2013), apesar de 

descrever brevemente cada uma delas para a pesquisa proposta, importa detalhar a etapa de 

implementação, bem como a de avaliação. 

A primeira etapa do ciclo diz respeito à identificação do problema. Secchi (2013, p. 

34), considera que um problema público corresponde à “diferença entre o que é e aquilo que 

se gostaria que fosse a realidade pública.” É válido esclarecer que esta identificação não é 

uniforme para os mais variados problemas públicos, considerando a subjetividade que 

envolve o conceito problema, pois uma mesma situação pode ser concebida como problema 

para parcela da sociedade, e para outra, não.  

Royo (1999, p.37), considera que “existem determinados tipos de necessidades ou 

problemas públicos com maior probabilidade de serem considerados como tal, já que afetam 

um conjunto maior de cidadãos”. Em Royo (1999) esses problemas estão reunidos em quatro 

grupos: -  temas ambíguos, pois facilita a formação de alianças para sustentar a defesa de 

intervenção pública neste sentido; - temas simples de fácil compreensão pela sociedade, que 

possibilitam o debate através dos meios de comunicação; - problemas que persistem ao longo 

do tempo, logo a sociedade está atenta, pois sempre estão em visibilidade mediante o 

reiterado surgimento de notícias a respeito e; - os temas que apresentam anormalidades em 

sua definição, que são mais prováveis a motivar o enfrentamento quando comparados como 

temas melhor estruturados e, pelo excesso de tecnicidade, difíceis de serem compreendidos, 

possuindo pouco apelo perante a sociedade. 

A formação da agenda é a segunda etapa do ciclo. Kingdon (2006, p. 222) define 

agenda como “a lista de temas ou problemas que são alvo em dado momento de séria atenção, 

tanto da parte das autoridades governamentais como de pessoas fora do governo, mas 

estreitamente associadas às autoridades”. É a fase inicial de se fazer uma política pública, que 

visa justamente definir quais problemas na sociedade são prioritários e que necessitam de 

soluções definitivas ou amenização das consequências. 

Uma vez decidido quais dos problemas listados, receberão intervenção do governo, 

segue-se para etapa de formulação de alternativas. De acordo com Subirats (1993), é a etapa 

em que o analista (pode ser considerado como o corpo técnico especializado na temática do 

problema) faz um levantamento das diferentes formas de agir para solucionar o problema e 
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suas consequências, assim como aponta para o tomador de decisão a alternativa que entende 

ser a mais apropriada. A especificação das alternativas se coloca como um instrumento 

importante, já que recursos públicos estarão sendo empregados para solucionar o problema e 

eles devem ser alocados da melhor forma possível, ou seja, chegar aos resultados esperados 

com menos danos a sociedade, bem como menos gasto de recursos. 

Com todas as possíveis alternativas elencadas e suas projeções futuras, passa-se para a 

quarta etapa do ciclo, a tomada de decisão, que teoricamente, seria uma escolha fundamentada 

apenas nos critérios técnicos apresentados. No entanto, há que se considerar uma gama de 

critérios, conforme os objetivos traçados (ex.: rapidez quando com determinada política 

busca-se a diminuição do tempo de espera para realização de uma cirurgia, por exemplo), e 

tão importante quanto os demais; o contexto político em que as decisões são tomadas, como 

bem aponta Subirats (1993, p. 74) que: 

En muchos casos este tipo de análisis pueden usarse no como soporte técnico previo 

a la decisión, sino como mera justificación de una decisión tomada en otra esfera y 

sin tantas precauciones, mientras los análisis que no sirvan a ese obietivo (porque 

ofrecen argumentos contradictorios con la decisión tomada) pueden ser simplemente 

marginados o ignorados..4 
  

É neste sentido, considerando a natureza política da tomada de decisão relacionadas às 

políticas públicas, que Secchi (2013, p. 40, grifo nosso) define esta etapa como sendo “o 

momento em que os interesses dos atores são equacionados e as intenções (objetivos e 

métodos) de enfrentamento de um problema público são explicitadas”. Tal definição revela 

que a tomada de decisão é um processo que perpassa por um campo de negociações entre os 

diversos atores envolvidos na política e em defesa dos interesses de grupos que, na maioria 

das vezes, objetiva beneficiar uma parcela da sociedade e não a coletividade como um todo.  

Muller e Surel (2002), apesar de discordarem quanto à existência da decisão enquanto 

uma fase identificável no modelo sequencial, concordam com o modelo proposto por Charles 

Jones (1970 apud MULLER e SUREL, 2002), no qual a fase decisória é subdivida em duas: a 

formulação e a legitimação – nas quais é possível compreender quais aspectos e como eles 

influenciam o desenvolvimento de políticas públicas. Acerca de como se dá o processo 

decisório na formulação, apontam que: 

 

                                                 

4  Em muitos casos, este tipo de análise pode ser usado não como suporte técnico prévio para a tomada de 

uma decisão, mas sim como mera justificativa de uma decisão tomada em outra esfera e sem tantas precauções, 

enquanto que as análises que não sirvam para esse propósito (porque oferecem argumentos contrários com a 

decisão tomada) podem ser simplesmente colocadas à margem ou ignoradas (tradução nossa). 
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[...] Com efeito, uma política pública pode parecer plausível, até desejável, sob um 

plano técnico e completamente irrealizável do ponto de vista eleitoral. Uma das 

dimensões do trabalho de formulação é, portanto, precisamente, fazer face a esta 

situação de super-escolha que caracteriza a decisão política, isto é, a necessidade de 

integrar variáveis heterogêneas como as pressões técnicas, os dados políticos, os 

aspectos diplomáticos ou militares etc. (MULLER; SUREL, 2002, p. 102, grifo do 

autor). 
 

 Com base no exposto, a escolha por um, dentre os possíveis caminhos traçados para 

resolver um problema que se decidiu enfrentar, não ocorre de forma meramente racional, mas 

é essencialmente política, e analisada sob diversos ângulos, tendo em vista as implicações da 

escolha de uma alternativa para os diversos grupos de interesse no problema, seja na 

resolução ou na perpetuação, que podem facilitar ou colocar entraves ao plano desenvolvido 

pelo gestor ou tomador de decisão.  

Já no que tange à fase de legitimação, o processo decisório está em tornar a alternativa 

escolhida legítima, tanto legalmente - seguindo o processo legislativo formal e obedecendo 

aos preceitos constitucionais e jurídicos; quanto coletivamente – quando a forma escolhida de 

enfrentamento está sedimentada no seio da sociedade. Os autores dispõem que: 

 

[...] A legitimidade de uma decisão governamental chega, assim, por exemplo, a sua 

conformidade ao Estado de direito (ao menos para os Estados que integram esta 

necessidade), o que significa que ela deve ter sido tomada respeitando os 

procedimentos constitucionais e que ela não deve transgredir a ordem jurídica 

existente. Mas o caráter legítimo de uma decisão remete, também, a sua percepção 

pelos interessados, decisão esta que deve ser percebida como aceitável, senão justa. 

(MULLER; SUREL, 2002, p.103). 
 

 Na prática, a legitimidade, por parte dos cidadãos, nem todas as vezes é alcançada e, 

mesmo diante de diversas mobilizações e protestos por vários segmentos da sociedade, as 

políticas públicas prosseguem, já que se tornaram formalmente legítimas (medidas aprovadas 

pelo poder legislativo). 

Agora, pressupondo que no ciclo proposto por Secchi (2013), a política pública já está 

devidamente formulada, ou seja, colocada no papel contendo suas ações e responsáveis por 

executá-las, objetivos pretendidos, metas a serem alcançadas e legitimamente aprovada, 

segue-se à etapa de implementação.  

A implementação pode ser compreendida dentro do ciclo de políticas públicas como 

sendo o “processo que se volta essencialmente para examinar as estruturas, as práticas e o 

comportamento burocrático no momento em que a administração pública age buscando 

atender diretrizes legislativas ou executivas” (PEDONE, 1986, p. 29-30). 
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É a etapa no qual o planejamento governamental traçado na forma de política pública é 

colocado em prática. É o momento em que as ações governamentais são introduzidas na 

sociedade, e por sua vez, tem grande visibilidade, já que a política pública está próxima ao 

cidadão, revestida de várias formas, entre elas: prestação de um serviço, isenções ou redução 

da carga tributária; concessões de benefícios.  

A partir de Lima e D’Ascenzi (2014) é possível perceber que da forma como o 

processo de implementação, como está posto anteriormente, oferece uma separação definida 

entre a etapa de formulação e a da implementação, com sujeitos distintos responsáveis por 

cada uma delas. Os políticos eleitos, legislando e planejando, e a burocracia, com suas 

divisões de tarefas, executando os planos. Os autores chamam a atenção de que “esse 

funcionamento, no entanto, não ocorre de forma automática” (LIMA; D’ASCENZI, 2014, 

p.53). De acordo com Lotta (2012), esse entendimento era condizente com o modelo 

weberiano, que propunha uma divisão distinta na função pública entre os políticos eleitos 

democraticamente; e a burocracia meritocrática (o corpo do serviço público profissional). Tal 

visão, está superada. 

Não adentrando no mérito do processo de formulação, incluindo a motivação pela 

escolha dentre as alternativas possíveis, o fato é que a política deveria ser colocada em prática 

em conformidade com o seu texto final. No entanto, mesmo admitindo a impossibilidade de 

colocar em prática as ações governamentais da forma exata a que foi planejada, existem 

questões que permeiam a implementação, que são desconsideradas pelos formuladores, 

comprometendo o alcance dos objetivos e metas estabelecidos na política.  

Para uma melhor compreensão deste processo, os autores Lima e D’Ascenzi (2014), 

propuseram três modelos de análises com olhares diversos para a implementação: o de 

controle, o da interação e o da cognição. Tais modelos, no entanto, são permeados por um 

ponto em comum, que é “a relação entre o plano e sua execução” (LIMA; D’ASCENZI, 2017, 

p.47). E no decorrer do caminho entre o que está no papel e o que de fato está chegando como 

serviço, pode ocorrer vários eventos que interferem na prestação final do que foi inicialmente 

previsto. 

A partir de Hogwood e Gunn (1984 apud OLLAIK e MEDEIROS, 2011), é possível 

compreender que o processo de implementação pode enfrentar entraves como: política mal 

desenhada, problemas nas descrições das atividades, interferências em razão de fatores 

externos, tempo e recursos insuficientes para executar tarefas, comunicação e coordenação 

inadequadas entre outros. Esta visão, se coaduna com o modelo de abordagem da interação, 
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caracterizado por considerar a implementação como “o resultado de um processo de interação 

entre as estruturas normativas de uma política pública e as características dos espaços de 

execução” (LIMA; D’ASCENZI, 2014, p.54).  

Na abordagem da interação, já se tem em conta que a política formulada deve conter 

um arcabouço adequado para ser colocado em prática, mas que, em razão da situação real, 

durante a execução, ocorrerão adaptações, conforme bem aponta Lima e D’Ascenzi (2014, 

p.54): 

 
Por um lado, o plano define a arena na qual o processo ocorre, o papel dos principais 

atores, as ferramentas permitidas de ação e alocação de recursos, e oferece uma 

definição para o problema social. Por outro lado, a execução promove a adaptação 

dos objetivos e das ferramentas de gestão à realidade social.  

 

Essas adaptações são necessárias, tendo em vista que, mesmo diante de estudos de 

estimativas, existe o elemento incerto, que é o futuro, logo, “não é possível prever os 

comportamentos nem do problema social, nem da dinâmica da política pública a priori” 

(LIMA; D’ASCENZI, 2014, p. 54). 

Desta forma, existe uma questão que reside nessas adaptações e diz respeito ao modo 

como elas são realizadas: em quais critérios elas estão baseadas, diante da lacuna da estrutura 

normativa ou qualquer outro imprevisto que se faça presente? A resposta não é simples, 

porém os adaptadores ou tomadores de decisão, neste caso, são os responsáveis pela sua 

execução, apoiados na discricionariedade concedida ao agente público. Neste entendimento, 

os autores Hogwood e Gunn (1984 apud OLLAIK e MEDEIROS, 2011, p. 1947), já 

defendiam que mesmo diante de condições ideais, “o ponto-chave de qualquer implementação 

é, acima de tudo, o comportamento humano.” Logo, o resultado ou as consequências de uma 

determinada política – apesar dos estudos de projeções para o futuro realizadas para subsidiar 

a tomada de decisão – são incertos, diante do fator responsável por operar as políticas: as 

pessoas. 

Esse entendimento também é compartilhado por Pressman e Wildavsky, (1984 apud 

LIMA e D’ASCENZI , 2013) quando consideram que a incerteza dos resultados, ou 

consequências de uma política, reside em duas características em relação aos sujeitos 

envolvidos no processo de implementação: a primeira é a pluralidade de atores oriundos de 

organizações diversas e interesses distintos, que precisam trabalhar na operação da política, e 

é neste momento de interação que seus pontos de vista se revelam; e a segunda, é a mudança 

dos atores durante o processo, que provoca mudança na dinâmica das relações entre os atores 
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já que muda-se a visão que cada ator possui do outro, acarreta descontinuidade no processo e 

exige novas negociações. 

Os atores que operam ou executam as políticas públicas são os burocratas de linha de 

frente, que se trata dos agentes públicos que lidam diretamente com o cidadão, na prestação 

de serviços prestados pelo Estado. Estes sujeitos não podem ser ignorados em uma avaliação 

do processo de implementação de uma política pública, uma vez que, Oliveira (2012) destaca 

três fatores e a relação entre eles, como fundamentais para a compreensão do sucesso ou 

fracasso de uma política, quais sejam: a implementação, a organização e a burocracia; e 

dentro desta última, enfatiza no exercício da discricionariedade dos agentes de linha de frente, 

afirmando que: “a ação desses agentes é uma variável relevante para o sucesso das políticas” 

(OLIVEIRA, 2012. p. 1552). 

Foi a partir dos estudos de Michael Lipsky em 1980, acerca da street-level 

bureaucracy, ou burocracia de nível de rua, que se originou o debate acerca do papel 

desempenhado por estes agentes, considerando que o exercício da discrição e como as 

decisões são tomadas por eles, podem redefinir uma política (LOTTA, 2012; OLIVEIRA, 

2012; LIMA e D’ASCENZI, 2014). E é dentro desse contexto que as decisões, deixam de ser 

meramente técnicas, mas também são políticas, levando em consideração os interesses dos 

burocratas que, por sua vez, acabam se tornado policymakers ou ‘fazedores de política’ 

(ABERBACH, ROCKMAN e PUTMAN, 1981 apud LOTTA, 2012). Na prática, essa 

discricionariedade consiste em:  

 
[..] determinar a natureza, a quantidade e a qualidade dos benefícios, além das 

sanções fornecidas por sua agência. Assim, mesmo que dimensões políticas oficiais 

moldem alguns padrões de decisão e normas comunitárias e administrativas, esses 

agentes ainda conseguem ter autonomia para decidir como aplicá-las e inseri-las nas 

práticas da implementação. (LOTTA, 2012, p. 7). 

 

A discricionariedade é justamente a liberdade ou autonomia do agir do agente público, 

inclusive no que se refere a fazer determinadas escolhas, ou seja, de decidir, mediante os 

imprevistos que podem ocorrer em qualquer processo de implementação. Essas decisões, por 

sua vez, não ocorrem, necessariamente, de forma a buscar o cumprimento ou a intenção da 

política quando formulada, mas, de acordo com Arretche (2001), elas ocorrem com base nos 

próprios referenciais dos implementadores, seus valores e interesses, que muitas vezes podem 

ser conflitantes dentre a multiplicidade de atores envolvidos na implementação; e como 

resultante, ocorre a modificação da política.  
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Levando em consideração os inúmeros problemas que ocorrem durante a 

implementação, principalmente pelo fato do formulador desconhecer a realidade social na 

prática, onde a política será operada, e a possível contribuição dos implementadores na 

formulação da política que irão implementar, é que surgiram estudos dedicados a modelos de 

análises de implementação de políticas públicas sob a perspectiva da participação, ou não, no 

processo de formulação da política, dos atores envolvidos na implementação e o possível 

comprometimento da efetividade desta última etapa. Esses modelos são considerados por 

Silva e Melo (2000) como visões tradicionais do processo de implementação de políticas 

públicas: o top-down (de cima para baixo), que é o modelo clássico, e o bottom-up (de baixo 

para cima), que é o modelo que compreende a implementação como um processo simples e 

linear. Os autores ainda tratam de uma terceira visão, que é a implementação como um jogo, 

destacando o papel da negociação entre os atores envolvidos no processo, na qual essa 

pesquisa não se deterá. 

O modelo top-down faz parte da visão clássica quanto à sequência de uma política 

pública, no qual as fases de formulação e implementação estão bem delimitadas e com 

sujeitos distintos responsáveis por cada uma delas, com o foco recaindo sobre o processo de 

formulação (LIMA; D’ASCENZI, 2013). Aos legisladores, em conjunto com o pessoal do 

alto escalão do poder executivo cabe o planejamento das políticas, contendo inclusive o modo 

como será operacionalizada e os resultados a serem obtidos, assim como a sua transformação 

em lei. À implementação cabe apenas a execução do que foi determinado em lei, pelos 

profissionais que prestam o serviço público, lidam diretamente com os cidadãos. Para Elmore 

(1996 apud LIMA e D’ASCENZI, 2013) o defeito deste modelo é a suposição inquestionável 

de que os formuladores conseguem controlar os fatores determinantes na implementação: 

processos organizacionais, políticos e tecnológicos. 

Esse primeiro modelo é alvo de críticas por parte de outros pesquisadores. Para Secchi 

(2013, p. 47, grifo do autor) serve “como estratégia da classe política para ‘lavar as mãos’ em 

relação aos problemas de implementação: [...] uma má implementação é resultado da falha 

dos agentes.” No entendimento de Silva e Melo (2000, p. 5), esse modelo concebe a 

implementação “como um jogo de uma só rodada”, desconsiderando a possibilidade de 

correção de possíveis falhas, através de reformulações. 

Partindo do pressuposto que é impossível formular e controlar todos os detalhes, as 

dificuldades e as situações possíveis durante a execução de uma política, é que o modelo 

bottom-up propõe um processo de implementação no qual os sujeitos responsáveis por colocar 
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em prática o que foi formulado, exercem um papel importante, à medida que fazendo uso da 

discricionariedade, realizam ajustes e adaptam a política à realidade, determinando novos 

procedimentos, identificando falhas na formulação, e levando essa novas informações para os 

formuladores, objetivando a reformulação da política para obter melhores práticas e 

resultados com a ação governamental. Neste modelo, a partir de Silva e Melo (2000) entende-

se que não existe um caminho sem volta, mas sim, a possibilidade de retorno ao ponto de 

partida, “a política”, e modificar o caminho, para ao final, conseguir cruzar a linha de chegada 

da melhor forma possível (mais rápido e com menos desgaste). 

Neste sentido, Silva e Melo (2000, p.5), destacam ainda que o processo de 

implementação bottom-up valoriza a etapa de avaliação de políticas, ao afirmar que “[...] essa 

perspectiva propõe que o monitoramento e a avaliação das políticas sejam considerados 

instrumentos que permitem correções de rota.” Tal afirmação corrobora com o entendimento 

de Secchi (2013) ao entender que as análises do processo de implementação possuem duas 

possibilidades de pesquisa: uma acerca da implementação propriamente dita e a outra num 

formato de pesquisa avaliativa do referido processo. A presente pesquisa possui o formato 

desta segunda.  

Após a etapa de implementação, passa-se à etapa de avaliação de políticas públicas, 

que estará devidamente referenciada no subitem 2.3 do presente capítulo, dedicado apenas a 

esta etapa, considerando que é o embasamento teórico principal para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

Como última etapa para fechamento do ciclo de política públicas, tem-se a extinção, 

que é a morte ou a descontinuidade de uma política. Deleon (1977 apud SOUZA e SECCHI, 

2015, p. 79), define esta etapa como “conclusão deliberada ou a cessação de funções, 

programas, políticas ou organizações governamentais.” 

Para tratar dos motivos que levam à extinção de uma política pública Souza e Secchi 

(2015), após uma revisão de literatura, agruparam as razões em três eixos, conforme se 

relacionam com: o problema público, a solução e com o ambiente político. 

Nas razões focadas no problema público eles elencaram quatro possibilidades: duas, 

propostas por Deleon (1977 apud SOUZA e SECCHI, 2015) – quando o problema público já 

foi solucionado, seja em razão ou não da política, e quando os efeitos da política são tão 

nocivos que a descontinuidade é a melhor opção; a terceira é apontada por Giuliani ( 2005 

apud SOUZA e SECCHI, 2015) – o problema caiu no esquecimento, diminuindo seu grau de 

importância; e a quarta foi elaborada por Daniels (1997 apud SOUZA e SECCHI, 2015) – 
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trata-se da mudança no entendimento quanto à natureza ou a causa do problema, que pode 

levar a outras formas de enfrentamento, diferente da política original. 

No eixo referente às razões da extinção centralizadas na solução, Souza e Secchi (2015) 

discorrem acerca de três possibilidades: a primeira em cumprimento às recomendações das 

avaliações, que podem sugerir a continuidade, mas também a alteração ou extinção da política, 

inclusive se alcançou os objetivos pretendidos; a segunda é pelo decurso do tempo nas que já 

surgiram com data para acabar; e a terceira pela substituição da política por outra, com a 

finalidade de correção ou redimensionamento em relação à anterior. 

O último eixo está relacionado com o ambiente político. Souza e Secchi (2015) 

apresentam um rol de possibilidades que não é exaustivo e nem excludentes entre si: pressão 

da mídia e da opinião pública; mudança na administração ou no governo; ideologia política; 

imperativos financeiros e eficiência organizacional. 

Em relação à pressão da mídia e da opinião pública, a partir de Souza e Secchi (2015) 

compreende-se que, assim como a mídia desempenha um papel determinante na construção da 

agenda para criação de uma política pública e na tomada de decisão, o mesmo acontece no 

que se refere a uma possível extinção dela. A mídia, como um instrumento de comunicação 

que pode alcançar a maioria da população, “trazendo ideias novas ou consolidadas (...), pode 

selecionar os pensamentos de certos movimentos” (KINGDON, 2003 apud SOUZA; SECCHI, 

2015, p. 83) e convencer a opinião pública pela descontinuidade de determinada política 

pública, e por sua vez, pressionar o político (tomador de decisão) a extingui-la, considerando 

que, a satisfação dos cidadãos com as ações do governo pode ser determinante para a 

permanência dele no poder, após um pleito eleitoral (CHEIBUB; PRZEWORSKI, 1997). 

No que se refere à extinção de uma política em razão da mudança na administração ou 

no governo, ocorre que administrações diversas podem ter prioridades diversas, ou seja, 

“alternativas que na administração anterior eram desconsideradas podem passar a ser 

valorizadas e discutidas pela administração vigente e vice-versa” (SOUZA; SECCHI, 2015, p. 

84). Neste ponto, ainda com base nesses autores, é possível entender que os contextos político, 

econômico e social podem ser utilizados como justificativa para fundamentar a extinção, 

como é o caso da existência de corrupção na administração sucedida. 

A ideologia política é outro fator determinante, no ambiente político, na extinção de 

uma política pública. Por ideologia política, Souza e Secchi (2015, p. 84), a definem como 

“um sistema de crenças ou valores aceitos como verdadeiros por determinado grupo de 

pessoas que veem o mundo como ele é e como ele deveria ser.” Sendo assim, cada partido que 
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ascende ao poder tende a imprimir a suas concepções na forma de conduzir e resolver os 

problemas, a exemplo de um governo neoliberal que sucede um governo social, aquele estará 

predisposto a extinguir políticas públicas sociais e redistributivas e a priorizar políticas de 

incentivo ao setor privado. Neste aspecto, os autores ressaltam que as restrições orçamentárias 

tornam um ambiente politicamente propício para adoção de medidas austeras, mas alertam, 

que apenas quando os custos com a extinção não forem excessivos (SOUZA; SECCHI, 2015). 

Já a eficiência organizacional diz respeito “à capacidade de uma política pública 

produzir resultados com perfeição e velocidade” (SOUZA; SECCHI, 2015, p. 85). Nessa 

questão merece destaque a importância das avaliações de políticas públicas que verificam a 

eficiência de determinado programa governamental, podendo ser utilizadas para subsidiar a 

tomada de decisão acerca da descontinuidade ou não de uma política. 

Sendo assim, é possível verificar que infinitas são as motivações para extinção de uma 

política, porém nem todas elas são fáceis de serem concretizadas. Secchi (2013) destaca que 

as dificuldades são maiores nas políticas redistributivas pelo grau de conflitos gerados entre 

os principais envolvidos (beneficiários e os pagadores), e nas políticas distributivas, que 

apesar de não representar os interesses da coletividade, mas apenas de um pequeno grupo, a 

capacidade de organização deste em prol dos seus interesses é maior que as dos grandes 

grupos. 

No que diz respeito ao momento da decisão de extinguir uma política, Secchi (2013) 

coloca que segue o mesmo entendimento da decisão por criar uma política, devendo-se 

aproveitar a janela de oportunidades, que está bem relacionada com o contexto político, social 

e econômico, que propicia um ambiente para discussão e tomada de decisão. 

O encerramento do ciclo caracterizado pelo retorno à necessidade de uma tomada de 

decisão dentro do ciclo de políticas públicas confirma a opinião de Souza (2006, p. 29) ao 

afirmar que trata-se de “um ciclo deliberativo, formado por vários estágios e constituindo um 

processo dinâmico e de aprendizado”, que também é seguida por Secchi (2013, p. 33), “[...] o 

ciclo de políticas públicas raramente reflete a real dinâmica ou vida de uma política. A fases 

geralmente se apresentam misturadas, as sequências se alteram.”.  

A pesquisa proposta recai sobre uma política pública na área de assistência estudantil, 

cujo referencial teórico apresenta-se a seguir. 
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2.2 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

 Neste subitem será abordado o conceito de assistência estudantil e a sua derivação da 

assistência social, o caráter da universalidade “ponderado” e da integralidade. Considerando 

que a pesquisa se debruçar-se-á sobre o um dos programas da Política de Assistência 

Estudantil do IFPB, também será abordado o contexto sociopolítico do governo Lula, sob o 

qual foi criado o PNAES e suas repercussões na educação profissional.  

 O direito à educação, no Brasil, está consagrado na Constituição Federal dentro do 

título reservado à ordem social que “tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o 

bem-estar e a justiça sociais” (art. 193, BRASIL, 1988), mais especificamente, no artigo 205; 

e os princípios que devem ser observados para garantia do pleno exercício dele, por parte dos 

cidadãos, no artigo 206. Entre eles, está o da igualdade, no inciso I: 

 

Art. 205. 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. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. (BRASIL, 1988, 

grifo nosso). 
 

 Considerando que a pesquisa tem como local de investigação os campi do IFPB 

implantados na segunda fase do Plano de Expansão da RFEPCT (2007-2010), a igualdade de 

condições para o acesso e permanência que se ressalta aqui, é aquela voltada para educação 

profissional, do ensino técnico e tecnológico. 

Aliado ao processo de expansão da rede federal de educação em todo o país, em 2012 

foi regulamentada a Lei nº 12.711, mais conhecida como “Lei de Cotas”, que de acordo com 

Ono e Tonon (2016) viabilizou o acesso, tanto à educação superior como à educação técnica e 

tecnológica, por parte daqueles excluídos ao longo da história, seja devido à raça ou à 

vulnerabilidade socioeconômica. Essa política pública educacional tem a finalidade de 

compensar essa parcela da população pela ausência do Estado durante anos, cuja negligência 

e omissão foram decisivos para acentuar as desigualdades sociais, como há mais de vinte anos 

apontou Goldemberg (1993, p.71): 

 

[...] Em um país como o Brasil, onde a maioria da população situa-se nos limites da 

pobreza, o direcionamento de recursos do Estado para a área da educação, como a da 

saúde e as dos demais serviços públicos em geral, não só é fator essencial para 
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promover os desenvolvimentos econômico e social, como constitui importante 

instrumento para minorar a excessiva desigualdade na distribuição da renda. 
 

 Desta forma: em reconhecimento à falha do Estado; de acordo com os objetivos 

fundamentais da república elencados no artigo 3º da CF de 1998, com destaque para os 

incisos II e III: garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; e em conformidade com os objetivos do 

PNE/2001, ocorre a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE) em 2008, 

buscando legitimar algumas ações na área da educação profissional, principalmente a 

ampliação do acesso da população por meio da expansão da rede federal de educação tanto 

pelo aumento de estabelecimentos, como no número de vagas ofertadas. Segue alguns trechos 

das justificativas do então Ministro da Educação Fernando Haddad (2008):  

 

Toda discrepância de oportunidades educacionais pode ser territorialmente 

demarcada [...]. A razão de ser do PDE está precisamente na necessidade de 

enfrentar estruturalmente a desigualdade de oportunidades educacionais. Reduzir 

desigualdades sociais e regionais, na educação, exige pensá-la no plano do País. O 

PDE pretende responder a esse desafio através de um acoplamento entre as 

dimensões educacional e territorial operado pelo conceito de arranjo educativo. Não 

é possível perseguir a equidade sem promover esse enlace. (p. 5-6) 

 

O REUNI permite uma expansão democrática do acesso ao ensino superior, o que 

aumentará expressivamente o contingente de estudantes de camadas sociais de 

menor renda na universidade pública. O desdobramento necessário dessa 

democratização é a necessidade de uma política nacional de assistência estudantil 

que, inclusive, dê sustentação à adoção de políticas afirmativas. O Plano Nacional 

de Assistência Estudantil (PNAES) consolida o REUNI (p. 16) 

 

Talvez seja na educação profissional e tecnológica que os vínculos entre educação, 

território e desenvolvimento se tornem mais evidentes e os efeitos de sua articulação, 

mais notáveis. (p. 18) 
 

 Como é possível observar, durante os dois mandatos do governo Lula (2003-2006 e 

2007-2010), independentemente das motivações de inclusão na agenda, as políticas públicas 

voltadas para a educação foram direcionas de modo a facilitar o acesso da parcela mais 

carente da população brasileira tanto no ensino superior quanto no ensino profissional técnico 

e tecnológico; e alinhada a este acesso, houve a preocupação em promover formas dos 

ingressantes permanecerem nos cursos até a conclusão. Começa a despontar aí, o processo de 

formulação do PNAES.  

 No entanto, é necessário compreender o que é a Assistência Estudantil, como ocorreu 

o seu surgimento e a sua importância enquanto política pública educacional. 



41 

 

 

 

 Primeiramente, é válido ressaltar a observação de Costa (2010, p. 55), quando afirma 

que “a assistência estudantil no Brasil, de algum modo, sempre esteve associada às questões 

políticas que permeiam a realidade social do país.” 

De acordo com Almeida e Gattermann (2015) a Assistência Estudantil no Brasil tem 

início na primeira metade do século XX, sendo resultado da mobilização da comunidade 

estudantil. As autoras pontuam os principais fatos históricos que influenciaram o surgimento 

dessa assistência, assim como conquistas alcançadas: 

 
No século XIX surgem as conhecidas repúblicas estudantis em Ouro Preto-MG. Lá, 

estudantes com ideias republicanas foram morar nos casarões e sobrados, 

caracterizando na época uma importante ação política. A Assistência Estudantil no 

Brasil, no entanto, passa necessariamente pela criação da Federação dos Estudantes 

Brasileiros (FEB), em 1901; pelo funcionamento da casa do estudante brasileiro em 

Paris, em 1928; pela da criação da primeira casa do estudante do Brasil, em 1929, no 

Rio de Janeiro; e como, já citado, pelo surgimento da UNE, em 1937. Este período 

foi caracterizado por incentivos à moradia e alimentação para a classe estudantil. 

Cabe ressaltar que boa parte das conquistas relacionadas à assistência estudantil 

deve-se à atuação permanente do Movimento Estudantil, com destaque aos 

históricos enfrentamentos com os governos militares, de conhecidas consequências, 

na década de 1960. Em meados dos anos de 1980 a Assistência Estudantil vivencia 

uma época de desatenção governamental, culminando com a desativação de algumas 

moradias e restaurantes, pois eram considerados espaços que ameaçavam a ordem 

pública, pela facilidade em reunir estudantes e questionar as ações de atenção à 

classe estudantil no país. (ALMEIDA; GATTERMANN, 2015, p. 2). 

 

 No entanto, em 1985, com o fim da Ditadura Militar (1964-1985) e início da 

redemocratização do país, a partir de Almeida e Gattermann (2015) existe uma pressão junto 

ao Estado, aqui representado pelo MEC, para voltar o olhar às necessidades dos estudantes, na 

finalidade de reativar o Departamento de Assistência ao Estudante. A articulação entre as 

universidades federais resultou na criação do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos 

Estudantis (FONAPRACE) em 1987. Na mesma época também foi criada a Associação dos 

Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), o que resultou numa 

soma de forças na luta em favor de ações governamentais voltadas para a Assistência 

Estudantil: 

 
Esses dois segmentos educacionais defendiam a integração regional e nacional das 

instituições de ensino superior com objetivo de: garantir a igualdade de 

oportunidades aos estudantes das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) na 

perspectiva do direito social, além de proporcionar aos alunos as condições básicas 

para sua permanência e conclusão do curso, contribuindo e prevenindo a erradicação, 

a retenção e a evasão escolar decorrentes das dificuldades socioeconômicas dos 

alunos de baixa renda. (VASCONCELOS, 2010, p. 604). 
 

 Considerando que a primeira fase da “assistência estudantil foi marcada pela 

informalidade” (COSTA, 2010, p. 60), é possível verificar que três fatores contribuíram para 
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o início da sua formalização: a reabertura política – onde a União Nacional dos Estudantes 

retorna à legalidade com mais liberdade de atuação pelos direitos dos estudantes; a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 - que trouxe a assistência social como direito 

social, mesmo que atrelado à Seguridade Social, além de colocar como dever do Estado, a 

oferta de educação pública de qualidade; e a conjunção de forças do FONAPRACE e da 

ANDIFES, que passaram a fomentar discussões, realizar relatórios na área, adequar 

documentos, e pressionar a inclusão na agenda do governo acerca da necessidade de uma 

política nacional votada para a assistência da comunidade estudantil, de modo a garantir a 

permanência e conclusão dos cursos pelos estudantes da graduação. 

 Desta forma, os três fatores conjugados resultaram na formulação da Política Nacional 

de Assistência Estudantil, primeiro através da emissão da Portaria Normativa nº 39 do MEC 

em 12 de dezembro de 2007 e, aproximadamente três anos depois, com a publicação do 

Decreto nº 7.234 de 10 de julho de 2010. A legalização da Assistência Estudantil no Brasil 

provocou uma intensa regulamentação nas instituições federais de ensino, tanto nas 

universidades, como nos IFs, como ressalta Taufick (2014, p.183): 

 
Em 2010, os institutos federais foram incluídos no Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), criado pelo governo federal para atender ao 

público das Universidades Federais. Além da inclusão no PNAES, os institutos 

federais, assim como as demais instituições que integram a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, tiveram um aumento significativo 

do aporte de recursos, na rubrica de assistência estudantil, a partir de 2011, 

induzindo o processo de elaboração e aprovação da política de assistência estudantil 

nessas instituições. 
  

 É dentro desse contexto que é elaborada a Política de Assistência Estudantil do IFPB, 

por meio da Resolução nº 12/2011 em 25 de fevereiro de 2011, e convalidada pelo Conselho 

Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (CONSUPER) 

através da Resolução nº 40/2011 de 09 de maio de 2011. 

 Como já explicitado no capítulo anterior, a Política de Assistência Estudantil faz 

previsão a onze programas, no entanto, a pesquisa se aterá ao PASE, previsto no artigo 9º da 

referida política:  

 
Art. 9º O Programa de Atenção a Saúde do (a) Estudante tem como foco central a 

promoção e a prevenção da saúde, na perspectiva do fortalecimento da autoestima e 

da resignificação de valores e atitudes socioculturais e pessoais. 

Parágrafo único: Ao Programa de Atenção a Saúde do (a) Estudante compete:  

I - fomentar o protagonismo estudantil na prevenção e promoção da saúde;  

II – multiplicar a produção de conhecimentos e expressões culturais;  

III– incentivar a cultura de paz, prevenindo as diferentes expressões de violência;  

IV – prevenir o uso e/ou abuso de álcool e outras drogas;  

V – abordar questões relativas à sexualidade e a prevenção às DST´s/AIDS;  



43 

 

 

 

VI – inserir no cotidiano educacional questões relativas à saúde mental enquanto 

elemento importante ao incentivo de uma cultura de paz;  

VII - promover atividades complementares ao currículo por intermédio dos núcleos 

institucionais;  

VIII - diagnosticar – por meio de pesquisa – as condições de saúde dos estudantes;  

IX – estimular a prática de atividades físicas e culturais como fator indispensável à 

promoção da saúde e consequente qualidade de vida;  

X – viabilizar o intercâmbio do IFPB com as unidades públicas de saúde, com vistas 

à atenção integral a saúde do estudante; e  

XI– investir na capacitação dos atores sociais envolvidos com o programa (IFPB, 

2011). 
 

 Diante da enumeração das competências do PASE é importante destacar duas 

características que regulam a prestação desse serviço à comunidade estudantil do IFPB: a 

universalidade e a integralidade. 

 A universalidade está prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 194 da CF/88 

que trata dos princípios que regem a Seguridade Social, que tem a Assistência Social como 

um dos seus eixos estruturantes para a proteção dos direitos do cidadão: “I- universalidade da 

cobertura e do atendimento”, tal princípio fundamenta que qualquer pessoa poderá ter acesso 

aos serviços, desde que dele necessite.  

A Assistência Estudantil também possui seu caráter universal, levando em 

consideração que “emergiu como uma modalidade de assistência social praticada nas 

instituições de ensino, notadamente naquelas de ensino superior, como forma de garantir 

apoio ao estudante carente para a sua permanência no curso” (TAUFICK, 2014, p. 186).  

No entanto, diante de um contexto político e econômico de contingenciamento de 

gastos no serviço público, o acesso do estudante a alguns programas desenvolvidos pela 

Assistência Estudantil, se dá mediante a comprovação de vulnerabilidade socioeconômica, a 

exemplo da prestação de benefícios na forma de auxílios pecuniários, o que se coaduna com a 

proposta da Assistência Estudantil, pois o apoio dessa natureza ao educando permite que ele 

conclua o curso em menos tempo, demandando menos recursos da instituição para a formação 

dele, além de contribuir na diminuição dos índices de evasão e de retenção; e à medida que 

mais pessoas estudam, se qualificam profissionalmente e são absorvidos pelo mercado de 

trabalho, maior será o desenvolvimento social e econômico do país com uma população ativa 

tanto em produção intelectual quanto economicamente; sem contar a desoneração do Estado, 

que teve que se fazer presente durante o período de estudos do indivíduo, e não mais precisará 

fazer.  

Deste modo, a assistência estudantil não é um gasto, mas um investimento, pois 

evitará gastos mais significativos no futuro em razão do baixo nível de escolaridade, do 

desemprego, do aumento da criminalidade, entre outras consequências que podem surgir (ou 
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serem agravadas) pela falta de educação. Em defesa do caráter universal das ações das 

políticas relacionadas à Assistência Estudantil, Dutra e Santos consideram que: 

 
[...] Nessa perspectiva, uma política de AE não deve limitar-se à elaboração e 

execução de mecanismos destinados apenas à população de baixa renda, mas deve, 

também, se preocupar com princípios de atendimento universal. Entretanto, no 

cenário atual, não tem sido possível atender à demanda de forma universalizante, 

nem mesmo para aqueles ditos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

(DUTRA; SANTOS, 2017, p. 165-166). 
 

 Ainda assim, dentro do PNAES, existem áreas de assistência ao educando que são de 

caráter universal, como é o caso da área da saúde, e que independem da condição de 

vulnerabilidade social do indivíduo. Mas, Bleicher e Oliveira (2016, p. 545, grifo nosso), 

destacam que “a atenção à Saúde não é objetivo das ações do MEC, mas sim, uma das formas 

de se conseguir chegar aos objetivos, especialmente o de redução das taxas de evasão”, o 

que é coerente, considerando que a pessoa em condições adequadas de saúde tende a melhorar 

o desempenho em suas atividades, e que uma doença que poderia ser prevenida ou tratada 

tempestivamente, a depender da gravidade, pode fazer o estudante abandonar os estudos. 

 No entanto, as autoras alertam que a inclusão desta área no PNAES, aliada à intensa 

regulamentação nas instituições federais, acarretou uma série de problemas na implementação, 

como: a falta de capacitação dos técnicos administrativos para desenvolverem as atividades da 

área na perspectiva dos objetivos do PNAES, a inexistência de metas a serem cumpridas, 

assim como de controle e avaliação das ações colaboraram para que os gestores não se 

empenhassem para a mudança de paradigma, agora focado na prevenção e promoção em 

saúde com apoio dos serviços públicos municipais de saúde; e distribuição não equitativa dos 

investimentos para atendimento de todas as áreas, havendo prioridade para as áreas de 

alimentação, moradia e transporte, com prejuízo para a área de saúde (Bleicher e Oliveira, 

2016). 

O PASE, com vistas ao cumprimento dos objetivos do PNAES está inserido nesse 

contexto, fazendo parte dos programas da Política de Assistência Estudantil do IFPB que 

atende a todos os estudantes sem exigir a condição de vulnerabilidade socioeconômica por 

parte deles. Juntamente com a universalidade, destaca-se o caráter da integralidade, neste caso, 

não apenas dentro do programa, mas como a própria justificativa para a existência dele, 

dentro da política. Acerca desta, Taufick (2014, p.187), entende que: 

 

[...] Existe uma intencionalidade de concretizar, nas instituições de ensino públicas 

federais, ações que complementem as atividades pedagógicas e ampliem a formação 
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do indivíduo em aspectos que consideram a melhoria de sua qualidade de vida como 

um todo, como a oferta de ações voltadas para saúde, cultura, esporte e inclusão 

digital, que vão além do atendimento socioassistencial. 

 

No que se refere ao caráter integral do PASE, e com base nas competências descritas 

no artigo 9º da Política de Assistência Estudantil do IFPB, citado anteriormente, é possível 

verificar que elas se alinham com a visão holística do conceito de saúde proposto pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), onde “saúde é um completo bem-estar físico, mental 

e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 1946). O estudante, dentro da formulação deste programa, foi 

concebido em toda sua integralidade. Tanto é assim que o art. 18 da Política de Assistência 

Estudantil do IFPB lista todos os profissionais responsáveis pela operacionalização dos seus 

programas, incluindo o PASE: 

 

Art. 18 A operacionalização dos programas previstos nesta política de assistência 

estudantil do IFPB é de responsabilidade de uma equipe interdisciplinar, envolvendo 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento: 

I – Serviço Social 

II – Psicologia 

III – Pedagogia 

IV – Nutrição 

V – Medicina 

VI – Enfermagem 

VII- Odontologia 

VIII - Educação Física 

IX – Educação Artística (IFPB, 2011). 

 

A composição dessa equipe interdisciplinar confirma o caráter integral da Assistência 

Estudantil e possibilita prestar a assistência ao educando nas áreas preconizadas pelo PNAES. 

Desta forma, com base na revisão bibliográfica realizada até o momento, é possível 

perceber que a Assistência Estudantil, no Brasil, pode ser compreendida sob três perspectivas, 

que refletem o contexto histórico que influenciou as políticas públicas votadas para a 

educação. São elas: um mecanismo compensatório, um investimento público e como um 

direito social. No que se refere à primeira delas, observa-se que: 

 
[...] O coletivo dos serviços e benefícios que compõem o assistencial visa garantir 

condições de subsistência a determinadas populações e/ou minimizar os efeitos da 

desigualdade estrutural brasileira por meio de ações compensatórias (YAZBEK, 

2009). É justamente essa a configuração que a assistência estudantil tem incorporado 

por dentro da política de educação superior pública no Brasil, inclusive pela 

seletividade e focalização da população atendida. (FELIPPE, 2015, p. 149). 
 

A perspectiva de mecanismo compensatório, na prática, confere à Assistência 

Estudantil como sendo um conjunto de práticas isoladas, que atua diretamente numa 
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necessidade específica do sujeito, sem considerar as implicações do fato. Suficiente é a 

solicitação da demanda e a comprovação, tanto da necessidade quanto da vulnerabilidade 

socioeconômica, para que o Estado (instituição de ensino) busque se fazer presente – ex.: se o 

estudante vulnerável necessita de moradia, se repassa um auxílio moradia ou vaga na 

residência estudantil. Tal concepção, teoricamente, vai em direção contrária ao estabelecido 

pelo PNAES e na própria Política de Assistência Estudantil do IFPB, que propõe uma 

assistencial universal e integral ao estudante. Essa concepção foi predominante antes da 

CF/88, quando ações eram desenvolvidas de forma isolada, esparsas, caracterizadas como 

“ações paliativas para o minoramento de agravos decorrentes das repercussões progressivas 

das desigualdades pelo crescimento econômico.” (SOUZA, 2017, p. 81). 

Na segunda perspectiva, a Assistência Estudantil é concebida como um investimento 

por parte do Estado. Na década de 1990, sob a influência do neoliberalismo, do movimento 

pela Reforma do Estado, sob a justificativa da necessidade de diminuir os gastos públicos e 

tornar a Administração Pública eficiente, o FONAPRACE, como forma de argumentar com o 

governo, defende a importância de considerar a assistência estudantil um investimento, 

conforme Nascimento (2013, p.12-13): 

 
A assistência estudantil é bandeira histórica dos movimentos da educação (...) A 

realização das pesquisas sobre o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de 

graduação e a luta pela superação da concepção de assistência aos estudantes 

enquanto gasto, (orquestradas pelo Fonaprace) contribuíram para a incorporação do 

tema da assistência estudantil ao tripé universitário ensino, pesquisa, extensão.  

[...] A ofensiva neoliberal que invadiu a universidade pública dos anos 1990 

implicou em cortes orçamentários e fortes impactos nas políticas de assistência aos 

estudantes nas IFES. Neste período, o Fonaprace criticou a omissão do governo 

(representado pelo Ministério da Educação/MEC) com relação à estruturação da 

assistência estudantil em nível nacional. Este Fórum, sob o lema “assistência 

estudantil como uma questão de investimento” (FONAPRACE, 2012) ingressou nos 

anos 2000 enfatizando a importância do apoio estudantil para o controle das taxas de 

evasão e retenção universitária, e ao longo desta década, foi estabelecendo alianças 

com a esfera governamental. 
 

Vargas, apesar de compreender assistência enquanto direito, também a considera como 

investimento, o que faz compreender que as concepções não são excludentes, mas uma pode 

ser complementar da outra: 

 
Em suma, a assistência estudantil, além de direito (...), deve ser compreendida 

também como um investimento a médio e longo prazo em mão de obra qualificada e 

em justiça social, uma vez que seus efeitos positivos vão muito além da diminuição 

dos índices de evasão e retenção (...), mas se refletem também no número de 

indivíduos e de suas famílias que deixam os estratos mais empobrecidos da 

hierarquia social e que, por meio do diploma, conquistam melhores empregos e 

melhor renda, revertendo o círculo de reprodução das desigualdades sociais 

existentes no Brasil. (VARGAS, 2011, p. 160-161, grifo nosso). 
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 No entanto essa perspectiva recebe críticas, tendo em vista que “a ideia de investir na 

‘assistência estudantil’, carrega um sentido de retorno, de contrapartida, de funcionalidade, de 

utilidade destas ações para um objetivo específico” (NASCIMENTO, 2013, p. 109), usando a 

lógica da relação custo-benefício para o governo, onde a realidade deve ser a de garantir a 

efetivação de direitos. 

A terceira perspectiva compreende a Assistência Estudantil enquanto direito social. 

Para Vasconcelos (2010, p. 609): 

 
A assistência estudantil, enquanto mecanismo de direito social, tem como finalidade 

prover os recursos necessários para a transposição dos obstáculos e superação dos 

impedimentos ao bom desempenho acadêmico, permitindo que o estudante 

desenvolva-se perfeitamente bem durante a graduação e obtenha um bom 

desempenho curricular, minimizando, dessa forma, o percentual de abandono e de 

trancamento de matrícula.  
  

Esta é a concepção que mais se alinha com a proposta desta pesquisa, pois a 

Assistência Estudantil abandona o caráter seletivo e focal, bem como a visão utilitarista de 

investimento público, para ser entendida como um direito social, logo, assegurado a todos os 

estudantes, o acesso à educação, bem como a satisfação das mais diversas necessidades, 

durante o período que estiverem na instituição. Contudo, sem perder de vista o alcance da 

efetividade das ações desenvolvidas dentro desta área. 

É importante acrescentar que o verdadeiro acesso à educação não ocorre com uma 

efetivação de matrícula e consequente direito a frequentar as salas de aula de uma instituição, 

mas sim, quando o estudante consegue obter o conhecimento necessário, que lhe prepare não 

apenas para o mercado de trabalho, como também lhe permita se perceber enquanto cidadão e 

sujeito de direitos. 

É sob essa perspectiva que se compreende o PASE, um programa de ação 

complementar na educação formal do IFPB, que se propõe a atuar em várias áreas da vida do 

estudante (física, mental, social, cultural) de acordo com a sua formulação. No entanto, tendo 

em vista a distância entre a teoria e a prática (formulação e implementação), é necessário o 

embasamento teórico acerca de avaliação de políticas públicas, possibilitando a realização da 

avaliação do processo de implementação do Programa. 
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2.3 AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O MODELO 

DE DRAIBE (2001) 

 

Neste subitem será apresentado a entendimento dos teóricos sobre: a definição de 

avaliação em políticas públicas e sua importância, com destaque para a avaliação de processo 

de implementação e os fatores que interferem no cumprimento dos objetivos formulados; bem 

como o modelo de avaliação do processo de implementação desenvolvido por Draibe (2001). 

A avaliação, no ciclo de política pública, proposto por Secchi (2013), corresponde à 

penúltima etapa, logo após a implementação. Porém, como já foi ressaltada, a sequência 

descrita pode ser alterada, dependendo das especificidades da política e da análise ou estudo 

realizado. 

Definir avaliação não é uma tarefa simples, tendo em vista que avaliação está 

relacionada à questão de se atribuir valor, e este, por sua vez, é um conceito subjetivo, que 

levará em consideração as concepções do próprio avaliador. “Neste sentido, não existe 

possibilidade de qualquer modalidade de avaliação ou análise de políticas públicas possa ser 

apenas instrumental, técnica ou neutra.” (ARRETCHE, 1998, p.29). 

Essa dificuldade é exposta por Ala-Harja e Helgason (2000, p. 7) quando colocam a 

existência de várias disciplinas envolvidas no “universo das avaliações”, como fato 

responsável pela falta de consenso na compreensão do conceito, e que, em alguns casos, as 

definições chegam a ser contraditórias. Se levar em consideração a avaliação dentro das 

políticas públicas, a quantidade de definições tende a aumentar, tendo em vista que a área de 

políticas públicas, por si, já é multidisciplinar. 

Apesar de inúmeras definições, Costa e Castanhar (2003) preferem a definição 

proposta pelo Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef): 

 
[...] De acordo, com a Unicef (1990), por exemplo, trata-se do exame sistemático e 

objetivo de um projeto ou programa, finalizado ou em curso, que contemple o seu 

desempenho, implementação e resultados, com vistas à determinação de sua 

eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade e a relevância de seus objetivos. O 

propósito da avaliação é guiar os tomadores de decisão, orientando-os quanto à 

continuidade, necessidade de correções ou mesmo suspensão de uma determinada 

política ou programa. (COSTA; CASTANHAR, 2003, p. 972, grifo nosso). 

 

 Nesta definição pode-se verificar que ela faz referência a dois momentos em que a 

avaliação pode ocorrer, ou seja, ao final de uma política pública (dita aqui, de forma genérica, 

para se referir a: política, plano, programa ou projeto). Para compreender melhor esses 

momentos, é preciso tratar da tipologia das avaliações. Ramos e Schabbach (2012) organizam 
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as tipologias conforme critérios, logo, uma mesma avaliação pode receber mais de uma 

classificação. Dentre as tipologias, para a presente pesquisa, cabe destacar dois critérios: 

conforme o momento da realização da avaliação e conforme o tipo de problema ao qual a 

avaliação responde. 

 No que diz respeito ao momento da realização, as avaliações podem ser: ex ante ou ex 

post. Com base em Viana (1996), as avaliações ex ante acontecem antes do início da política, 

tendo o objetivo de subsidiar o tomador de decisão quanto à viabilidade de implementá-la ou 

não, através de um levantamento (diagnóstico) com o máximo de informações possíveis 

acerca da situação que se pretende intervir, projeções dos resultados esperados e dos recursos 

mobilizados, dificuldades enfrentadas, possibilitando segurança ao gestor em sua decisão, 

quando esta for de natureza técnica.  

Já as avaliações ex post ocorrem durante a implementação ou ao final da política. 

Aquelas que ocorrem durante a implementação tem como finalidade fornecer informações, 

como: se a política tem se “comportado” até o momento – se os resultados já estão surgindo e 

se dentro da meta esperada; se existem entraves ou falhas na implementação, que necessitam 

ser corrigidas, ações ou objetivos redimensionados, de modo a maximizar os resultados 

almejados, ou encerrar a política, caso o dano seja pior que o benefício (VIANA, 1996). Essas 

avaliações que ocorrem durante a implementação também são subsidiadas pelo 

monitoramento das ações realizadas nesse processo (JANUZZI, 2014), acrescentando que o 

monitoramento consiste em: 

 
um processo sistemático e contínuo de acompanhamento de uma política, programa 

ou projeto, baseado em um conjunto restrito – mas significativo e periódico – de 

informações, que permite uma rápida avaliação situacional e uma identificação de 

fragilidades na execução, com o objetivo de subsidiar a intervenção oportuna e a 

correção tempestiva para o atingimento de seus resultados e impactos. (JANNUZZI, 

2014, p. 32). 

 

Pelo próprio conceito apresentado, já é possível compreender que o monitoramento é 

um processo que auxilia na avaliação, porém com ela não se confunde. Eles são 

complementares, e, juntos, fornecem ao gestor público, um conjunto de informações 

atualizadas sobre a operacionalização do programa, e com base nelas, tanto os gestores como 

os técnicos realizam tomadas de decisões para as correções dos problemas ou falhas 

encontradas na implementação (JANNUZZI, 2014). 

Já no que tange ao tipo de problema ao qual a avaliação responde, as avaliações se 

classificam em: avaliações de processos ou em avaliações de resultados e impactos. As 

avaliações de resultados e impactos “têm como objetivo medir os resultados dos efeitos de 
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uma política.” (VIANA, 1996, p.35), saber se a política alcançou os fins pretendidos, e se 

ainda alguns efeitos gerados, provocaram mudanças inesperadas na realidade, seja de ordem 

positiva, quanto negativa. 

Por sua vez, as avaliações de processo acontecem durante implementação da política e 

buscam “detectar, periodicamente, as dificuldades que ocorrem durante o processo, a fim de 

se efetuarem correções ou adequações.” (RAMOS e SCHABBACH, 2012, p. 1277). É sobre 

este tipo de avaliação que a pesquisa consistirá. 

 Acerca das avaliações de processo, destaca-se aqui um dos apontamentos de Draibe 

(2001), quando fala dos objetivos deste tipo de avaliação, quais os aspectos que devem ser 

considerados dentro deste processo, além das barreiras que limitam o cumprimento dos 

objetivos, ou fatores, que contribuem para o sucesso. Para a autora: 

 

As avaliações de processo têm como foco o desenho, as características 

organizacionais e de desenvolvimento dos programas. Seu objetivo é 

fundamentalmente detectar os fatores que, ao longo da implementação, facilitam ou 

impedem que um dado programa atinja seus resultados da melhor maneira possível. 

(DRAIBE, 2001, p. 19-20, grifo do autor). 

 

Para Costa e Castanhar (2003, p. 980), esse tipo de avaliação corresponde a uma 

investigação sistemática do desenvolvimento de programas sociais, tendo como objetivos: 

“medir a cobertura do programa social; estabelecer o grau em que está alcançando a 

população beneficiária; e, principalmente, acompanhar seus processos internos”.  

Os processos internos se referem às ações desenvolvidas pelos agentes responsáveis 

pela execução da política. Entender a forma de atuação, as motivações ou intenções deles, é 

crucial para se compreender o rumo que uma política pode tomar – podendo os agentes 

funcionarem como facilitadores ou entraves para implementação, a depender da resistência ou 

adesão ao programa proposto. 

É nesse contexto que Arretche (2001, p. 46, grifo do autor), afirma que “a 

implementação modifica as políticas públicas”. Modifica porque ainda existe uma lacuna 

entre o processo de formulação e o de implementação, cabendo aos implementadores o 

preenchimento delas, que não se dá de forma automática, pelo simples cumprimento da 

legislação (esta não é capaz de prevê todas as situações possíveis), mas fatores outros que 

interferem na sua execução, e por sua vez, na efetividade tanto dos processos como no alcance 

dos objetivos estabelecidos em um programa. 

De acordo com Arretche (2001) três fatores podem influenciar o comportamento dos 

agentes implementadores enquanto “fazedores” de política pública: - o desconhecimento do 
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programa e dos objetivos formulados, fazendo com que esses agentes determinem seus 

próprios objetivos; - mesmo conhecendo os objetivos, os implementadores discordam deles e 

estabelecem suas prioridades, e por último; as condições institucionais inadequadas que, ainda 

que os agentes estejam inteiramente de acordo dom os formuladores, a instituição não fornece 

os meios necessários para que a execução se dê exatamente como estabelecida nos 

documentos. 

Tendo em vista que a avaliação se trata de uma investigação sistemática, se pode 

inferir que o procedimento deve primar pelo rigor metodológico, de modo a se chegar em 

avaliações, com conclusões o mais confiáveis possível. Nesse sentido, acerca de uma 

metodologia de avaliação, ela “deve investigar, em primeiro lugar, os diversos pontos de 

estrangulamento, alheios à vontade dos implementadores, que implicaram que as metas e 

objetivos inicialmente previstos não pudessem ser alcançados.” (ARRETCHE, 2001, p. 52). 

Considerando a importância da avaliação ser realizada de forma sistemática, é que a pesquisa 

pretende utilizar o modelo de avaliação de processo de implementação de Draibe (2001) para 

o cumprimento dos seus objetivos. 

 Draibe (2001), se referindo às justificativas para se realizar avaliações de processo de 

implementação de programas, destaca que: 

 
A questão básica que norteia investigações dessa natureza é a de detectar os 

condicionamentos, no plano dos processos, dos êxitos ou dos fracassos dos 

programas. É também a de saber se outras alternativas de processos garantiriam 

melhores resultados, ou inversamente, se os mesmos resultados poderiam ser 

alcançados com alternativas menos caras ou mais rápidas de processos ou sistemas. 

(DRAIBE, 2001, p. 30). 

 

Para tanto, a autora propõe uma metodologia de avaliação de processo, denominada 

anatomia do processo geral de implementação, cuja análise é dividida em sistemas ou 

subprocessos que compõem o processo de implementação, conforme o quadro esquematizado 

abaixo:  

 

Quadro 1 - Modelo Anatomia do Processo Geral de Implementação 

SISTEMAS CARACTERÍSTICAS PONTOS A SEREM 

ANALISADOS  

Sistema Gerencial ou 

Decisório 

Estrutura organizacional 

sobre a qual está assentado o 

programa, que contém um 

sistema gerencial ou 

decisório, responsável pela 

condução da 

implementação. 

Estrutura hierárquica: 

• Grau de centralização ou 

descentralização para tomada 

de decisões; 

• Gestão do tempo; 

• Capacidade para 

implementar decisões. 
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Natureza e atributos da 

autoridade: 

• Pertencimento ao quadro 

próprio do programa, ou é 

externo; 

• Liderança; 

• Legitimidade. 

Sistema de Divulgação 

e Informação 

Trata-se do processo de 

fazer com que informações 

mínimas acerca do 

programa e sua 

implementação cheguem aos 

atores diretamente afetados 

(implementadores e 

beneficiários).  

O sucesso de um programa 

pode estar associado à 

clareza das informações e 

como elas foram repassadas 

aos envolvidos, 

Informações básicas: 

• Objetivos;  

• Operacionalização;  

• Executores; 

• Beneficiários; 

• Duração. 

Divulgação: 

• Suficiência de quantidade de 

atores atingidos; 

• Qualidade; 

• Antecedência ao início das 

atividades. 

Sistema de Seleção Refere-se ao processo para 

selecionar os agentes que 

implementarão o programa, 

e/ou seus beneficiários. 

Critérios utilizados na seleção; 

Processo seletivo: 

• Amplitude da divulgação; 

• Atingimento do público-

alvo; 

• Verificação de competências 

e mérito dos agentes; 

• Adequação entre o tipo de 

processo e objetivos do 

programa. 

 

Sistema de Capacitação É fundamental que os 

agentes tenham capacidade 

para cumprir as tarefas 

referentes às atividades do 

programa a ser 

implementado. A 

capacitação pode ser por 

sistema interno ou externo 

ao programa. Em alguns 

casos, a capacitação dos 

beneficiários também é 

condição para o sucesso do 

programa. 

Capacitação dos agentes: 

• Duração; 

• Sistema; 

• Qualidade e quantidade; 

• Pertinência com as 

atividades a serem 

desempenhadas; 

• Conteúdos adequados; 

• Promoção de segurança para 

desenvolver as tarefas 

descritas no programa. 

Sistemas internos de 

Monitoramento e 

Avaliação 

Possibilidade de identificar 

alguma hierarquia de 

procedimentos avaliativos 

relacionados aos programas: 

 - Monitoramento e 

Avaliações: 

Regularidade; 

Contribuição dos conteúdos e 

métodos para melhoria da 

implementação e efetividade do 
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supervisão, geralmente 

pelos gerentes; 

- Avaliações internas (raras), 

restringindo ao exame de 

registros administrativos e 

coleta de opiniões dos 

agentes implementadores; 

Auditorias externas – mais 

raras; 

Avaliações externas – 

Elaborada com alguma 

isenção e baseadas em 

procedimentos científicos. 

As duas últimas, destinadas 

a dar transparência aos 

programas. 

programa; 

Correções de processos e 

procedimentos a partir de 

evidências obtidas com o 

monitoramento; 

Sistematização e socialização 

dos resultados entre as 

instituições e agentes 

implementadores. 

 

Sistemas Logísticos e 

Operacionais 

(atividade-fim) 

A avaliação do modo de 

implementar e 

operacionalizar o programa 

é fundamental, antes que se 

torne rotineiro. 

Parâmetros de suficiência de 

recursos e de tempo são 

decisivos. 

 

Recursos financeiros: 

Suficiência ao cumprimento dos 

objetivos e metas propostos pelo 

programa; 

Possibilidade de maximização. 

Recursos materiais: 

São adequados quanto à 

especificidade, quantidade e 

qualidade. 
Fonte: Esquematizado a partir de Draibe (2001, p. 31-34). 

 

No que diz respeito aos pontos a serem analisados, Draibe (2001) aponta que em uma 

avaliação do processo de implementação de um determinado programa, no mínimo devem ser 

avaliados os sistemas descritos, no entanto o modelo proposto é adaptável, podendo ser 

acrescentados outros sistemas, que o avaliador entenda serem pertinentes, no caso concreto. O 

capítulo seguinte tratará da metodologia adotada para a pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Como já explicitado, esta pesquisa constitui-se numa avaliação do processo de 

implementação do PASE nos campi implantados na segunda fase do Plano de Expansão da 

RFEPCT no âmbito do IFPB. 

 Tendo em vista ser a avaliação uma investigação sistemática, já demonstra a 

importância de perseguir procedimentos metodológicos adequados, de modo a permitir uma 

análise dos dados e conclusão confiáveis. 

 De forma abrangente, a presente pesquisa avaliativa, como uma produção de 

conhecimento científico, necessariamente deverá possuir uma abordagem metodológica clara, 

bem com procedimentos metodológicos rigorosos, dentro de uma proposta de modelo de 

avaliação. Este capítulo pretende explicar como será desenvolvida a pesquisa avaliativa 

proposta. 

De acordo com Gil (2008), o que diferencia o conhecimento científico dos demais é a 

sua ‘verificabilidade’, ou seja, aquele que procurar entender como produziu determinado 

conhecimento, existe uma descrição deste caminho, que é o método.  

A partir de Lakatos e Marconi (2003), se compreende que não há produção de 

conhecimento científico sem um método. As autoras conceituam o método como sendo “o 

conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, 

permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.” (Idem, 2003, p. 84). 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

  

De acordo com Gil (2002), normalmente se classifica as pesquisas quanto aos seus 

objetivos gerais e elas podem ser: descritiva, exploratória e explicativa. O estudo proposto 

pode ser classificado, predominantemente, como uma pesquisa exploratória, considerando que 

esse tipo de pesquisa tem como finalidade “proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses” (GIL, 2002, p. 41). E como já 

explicitado na justificativa, a literatura que trata de políticas de assistência estudantil em 

saúde é escassa.  
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Porém, possui alguns traços da pesquisa descritiva, que tem como “objetivo primordial 

a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2002, p. 42), uma vez que o modelo de 

avaliação do processo de implementação proposto por Draibe (2001) funciona como um 

esboço a ser seguido pelo pesquisador, que através da investigação, deverá verificar como 

funciona cada subsistema, de maneira a possibilitar a avaliação do processo de implementação 

do PASE no IFPB. 

 Outro critério de classificação utilizado pelo autor é quanto aos procedimentos 

técnicos, ou delineamento da pesquisa, que é “o procedimento adotado para coleta de dados” 

(GIL, 2002, p. 43). Neste sentido, a pesquisa foi composta de pesquisa de campo, pesquisa 

bibliográfica, documental, sendo ainda do tipo estudo de caso. 

 A pesquisa bibliográfica é fundamental na maioria das pesquisas, pois é uma etapa 

necessária para a construção do arcabouço teórico do estudo científico. Ela “é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituindo principalmente de livros e artigos científicos” 

(GIL, 2002, p. 44) e demais produções acadêmicas.  

 No que diz respeito à pesquisa documental, trata-se de materiais que sobre eles não 

recaíram juízo de valor, ou “vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento 

analítico” (GIL, 2002, p.45) – os documentos administrativos das organizações públicas, 

assim como os legislativos são os exemplos mais comuns. O autor também admite, nessa 

categoria, documentos que já receberam algum tipo de tratamento. Como a pesquisa tem uma 

instituição pública como local de estudo, logo, a maioria dos documentos já se têm acesso e 

outros, foram obtidos durante a coleta de dados. 

 Já o estudo de caso é um procedimento técnico caracterizado por ser um “estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento” (GIL, 2002, p.53). O autor aponta que há certa flexibilidade nos 

procedimentos metodológicos que pode comprometer a qualidade da pesquisa, recomendando 

ao pesquisador que “redobre seus cuidados tanto no planejamento quanto na coleta e análise 

dos dados para minimizar o efeito dos vieses”. O estudo de caso se dará sobre o processo de 

implementação do PASE nos campi do IFPB implantados na segunda fase de expansão da 

RFEPCT (2007-2010). 

 Trata-se também de uma pesquisa avaliativa, e para análise e tratamento dos dados, foi 

empregada uma abordagem qualitativa, pois ela permite ao pesquisador uma melhor 
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compreensão do fenômeno social investigado considerando dentro a sua integralidade, tanto 

no contexto como na subjetividade (MOREIRA, 2015). 

 

 

3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

 Os participantes da pesquisa foram os servidores responsáveis pela implementação do 

PASE, lotados nos campi investigados, e na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), já 

que também é um ator importante nas ações desenvolvidas nos campi. 

Considerando que o PASE concebe o indivíduo em toda a sua integralidade, nos campi 

foram incluídos na pesquisa, não só os profissionais específicos dos cargos da saúde, mas 

todos aqueles ocupantes dos cargos que compõem a equipe multiprofissional de assistência 

estudantil e os seus gestores, responsáveis pela implementação do programa, desde 2011 (ano 

da instituição da Política de Assistência Estudantil no IFPB) até os dias atuais (2017). Já na 

PRAE, o Pró-reitor e, pelo menos, mais um servidor lotado no setor que esteja diretamente 

ligado às ações de saúde. 

É importante destacar que, atualmente, o quantitativo de servidores implementadores 

do PASE nos campi está conforme a Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Número de servidores responsáveis pelo PASE por campus 

Campus  Servidores 

Cabedelo 08 

Monteiro 08 

Patos 06 

Picuí 07 

Princesa Isabel 07 

Total 36 

Fonte: Elaboração a parir de dados fornecidos, via SIC, pela DGEP do IFPB, 2017. 

 

Levando em consideração a viabilidade da pesquisa, no que se refere à disponibilidade 

de recursos (temporal, financeiro e logístico) verificou-se a necessidade de reduzir o número 

de participantes, pois da forma como está posta – 38 pessoas (36 nos campi mais 02 

servidores da PRAE), além daqueles que participaram da implementação do programa, mas 

que, atualmente, estão em exercício em outro campus da instituição – o número de 
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participantes inviabilizaria a pesquisa (muitos participantes para entrevistar e consequente 

degravação para análise, viagens aos cinco municípios em diferentes microrregiões do Estado 

da Paraíba e com um prazo de menos de seis meses entre a qualificação e a defesa da 

dissertação).  

Sendo assim, a solução encontrada foi a eleição de dois campi, com base no maior e 

menor percentual do número acumulado de evasão entre os anos de 2011 (ano inicial da 

implementação da Política de Assistência Estudantil do IFPB) até 2016 (ainda não existem 

dados consolidados para o ano de 2017) em relação ao número de matrículas no mesmo 

período. Esse critério foi escolhido, tendo em vista que o papel dos programas universais 

relacionados à assistência estudantil é combater a evasão, o que contribui para a concretização 

dos objetivos da Política de Assistência Estudantil do IFBP e do PNAES. Desta forma, segue 

a Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Relação entre os números de evasão e matrículas por campus 

CAMPUS Evasão Matrículas Percentual 

Cabedelo 644 7426 8,67 

Monteiro 320 7344 4,36 

Patos 2675 6889 38,83 

Picuí 685 6994 9,79 

Princesa Isabel 255 4456 5,72 

Fonte: Elaboração a partir dos Memorandos nº 0015/2017 e n° 0017/2017 do DPI-RE do IFPB, 2017. 

 

Com base na tabela acima, a pesquisa avaliou o processo de implementação do PASE 

nos campi Monteiro e Patos, que apresentaram o menor e o maior percentual, respectivamente. 

Foram incluídos como participantes todos os servidores que concordaram em 

participar da pesquisa durante a coleta de dados, assim como excluídos aqueles que não 

concordaram em participar da pesquisa ou que estiveram afastados de suas atividades laborais 

no período da coleta. 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados utilizou três técnicas correspondentes aos tipos de pesquisa já 

mencionadas. Foi precedida da adoção dos procedimentos éticos constantes na Resolução nº 
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510/2016 CONEP/CNS para a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, sendo solicitada 

carta de anuência ao IFPB, e submetido o protocolo de pesquisa na Plataforma Brasil (CAAE 

nº 80321517.9.0000.5292), que foi devidamente aprovado. 

Para a pesquisa bibliográfica foi realizada uma revisão narrativa de literatura sendo 

incluídos livros, artigos publicados em bases de dados, teses e dissertações que abordem os 

temas: políticas públicas, com foco nas avaliações de processo de implementação e assistência 

estudantil, especificamente os programas relacionados com a saúde) e excluídos aqueles que 

não atenderam a essas especificidades.  

A pesquisa documental incluiu documentos entre as resoluções, portarias, relatórios de 

gestão, registro de atividades, onde foram incluídos todos os que se referiram ao PASE, e 

excluídos os que não tiveram relação direta como o que foi investigado. Essa coleta foi um 

pouco prejudicada, tendo em vista que a maioria dos documentos se referiam à Política de 

Assistência Estudantil de forma mais generalizada, ou se concentrando nos programas de: 

alimentação, transporte e moradia. 

Outra fonte de coleta de dados foram as entrevistas realizadas com os atores sociais já 

elencados como participantes da pesquisa e descritos na sessão anterior, que foi precedida da 

aprovação ética, após, foi feita a apresentação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e Termo de Autorização para Gravação de Voz (Apêndice A). As 

entrevistas foram realizadas em local sem interrupções, tanto nos campi como na PRAE, a 

depender de onde trabalhavam os participantes, mediante roteiro semiestruturado construído 

de acordo com os objetivos previstos no estudo, específicos para os campi (Apêndice B) e 

para a PRAE (Apêndice C), que foram gravadas e degravadas para a posterior análise de 

dados. 

Alguns participantes, que não estavam no campus, foi conseguido entrar em contato, e 

concordaram em participar da pesquisa, a entrevista foi realizada por telefone, com as devidas 

autorizações para as gravações de voz, bem como o TCLE foi encaminhado por meio 

eletrônico. 

 O Quadro 2 apresenta as questões de pesquisa que foram desenvolvidas, agrupadas por 

cada subsistema do Modelo de Avaliação de Processo de Implementação de Draibe (2001), 

que guardam correspondência com cada um dos objetivos específicos propostos na pesquisa: 

 

Quadro 2 - Questões de pesquisa por subsistemas ou categorias de análise 

 

OBJETIVO GERAL 
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Avaliar a implementação do PASE da Política de Assistência Estudantil do IFPB, nos campi 

implantados da segunda fase do Plano de Expansão da RFEPCT, segundo o modelo de avaliação 

proposto por Draibe (2001) e a partir das competências do referido programa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAMPI PRAE 

Delinear um esboço da formação 

da estrutura organizacional dos 

campi do IFPB, responsável pela 

implementação do PASE, 

possibilitando a compreensão do 

Sistema Gerencial e Decisório 

que envolve o Programa; 

- Como a PRAE influencia as 

atividades do PASE neste campus? 

- Ao campus foi dada autonomia 

para a implementação do Programa? 

- Qual é o papel da gestão nessa 

organização? (organização para 

implementação e execução das 

competências do PASE). 

- Fale sobre a influência da 

Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis na 

implementação do PASE 

nos campi, especialmente, 

nos de Monteiro e Patos. 

Analisar como ocorre o Processo 

de Divulgação e Informação nos 

campi, entendendo como os 

atores envolvidos conhecem o 

Programa - com suas 

competências e o papel que lhe 

cabe dento da Política de 

Assistência Estudantil da 

Instituição; 

- Como e quando você conheceu o 

Programa e Atenção à Saúde do 

estudante do IFPB? 

- Quais os objetivos/competências 

do Programa? 

- Como o cumprimento destas 

competências se relaciona com a 

Política de Assistência Estudantil do 

IFPB? 

- Que atores colaboraram para a 

implementação do PASE neste 

campus? 

- Como os estudantes do campus 

tomam conhecimento do PASE, 

assim como das atividades a ele 

relacionadas? 

- Como esta Pró-Reitoria 

busca levar informações 

acerca do PASE e suas 

ações aos implementadores 

e estudantes (público-alvo) 

do programa nos campi? 

Identificar a existência de algum 

Sistema de Seleção específico 

para o PASE ou alguma de suas 

ações, tanto no que tange aos 

agentes executores quanto aos 

estudantes dos campi 

investigados; 

- Quais são os critérios de seleção, 

preferência ou público-alvo das 

atividades do PASE? 

Não foi formulada 

nenhuma pergunta. 

Examinar, no tocante ao Sistema 

de Capacitação, o papel 

desempenhado pelo IFPB na 

viabilidade de capacitação 

específica para o 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas com as 

competências do Programa nos 

campi; 

- Como foi o treinamento ou 

capacitação que os servidores 

receberam para implementar o 

Programa? Você entendeu que foi 

suficiente? 

Relate o papel desta Pró-

Reitoria na promoção de 

capacitação dos 

implementadores do 

PASE. 

Descrever como os campi do 

IFPB realizam o Monitoramento 

e a Avaliação das atividades 

- De que maneira a equipe realiza o 

acompanhamento da implementação 

do PASE? 

Descreva como ocorre o 

acompanhamento das 

ações de implementação 
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implementadas pelos agentes 

executores do PASE, verificando 

a correspondência das ações com 

as competências do Programa;  

- Como são realizadas as avaliações 

internas? Qual a sua contribuição 

nesse processo? A comunidade 

recebe algum retorno? 

 

do PASE nos campi. 

Esboçar o Sistema Logístico e 

Operacional do PASE em cada 

campus, tendo as competências 

do Programa como balizadoras da 

análise. 

- Descreva como a equipe se 

organiza para a implementação das 

atividades relacionadas ao PASE; 

- Como ocorre a relação entre os 

objetivos do PASE e os recursos 

financeiros disponíveis? 

- Fale sobre a infraestrutura e 

recursos materiais disponibilizados 

pela instituição para que 

desempenhe as suas atividades? 

Eles lhe auxiliam e são suficientes 

para a implementação das 

atividades do PASE? 

- Relate as dificuldades enfrentadas 

por você, na implementação do 

PASE neste campus; 

- Que fatores contribuíram para a 

implementação do PASE no 

campus? 

De que forma esta Pró-

Reitoria compreende as 

condições de 

infraestrutura, de recursos 

financeiros e de tempo 

para a implementação do 

PASE e o alcance dos seus 

objetivos. 

Fonte: Elaboração própria com base em Draibe (2001).  

 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

  

A análise de dados foi de cunho qualitativo para todas as etapas da pesquisa. Utilizou-

se técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011) sendo as categorias estabelecidas a priori, 

correspondendo aos sistemas pré-estabelecidos no modelo de avaliação de processo de 

implementação proposto por Draibe (2001).  

Quanto ao método da análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2011), ele 

corresponde a um conjunto de técnicas de análise das comunicações que tem por finalidade 

obter indicadores - sejam eles quantitativos ou não, através de procedimentos que envolvem a 

descrição de conteúdo das mensagens, de forma metódica e objetiva - que viabilizem a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens. 

Este método, conforme Moreira (2015) vem se destacando e obtendo legitimidade, e 

aumentando a sua importância nos estudos organizacionais em razão do seu rigor científico e 

profundidade das pesquisas. 
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Bardin (2011) divide o processo da análise de conteúdo em três fases: a pré-análise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

A pré-análise é a organização de fato dentro da análise de conteúdo, ao 

estabelecimento de um planejamento para a análise dos dados. É a fase que visa tornar 

operacional, preparar ou sistematizar as ideias iniciais, de forma a orientar um planejamento 

rigoroso do desenvolvimento das operações consecutivas, dentro de um plano de análise. No 

que diz respeito ao presente estudo, essa fase correspondeu à transcrição manual das 

entrevistas e à leitura delas. 

A fase da exploração do material, conforme Moreira (2015) corresponde a aplicação 

das decisões realizadas na pré-análise, consistindo categorização e definição das unidades de 

registro e das unidades de contexto nos documentos. Hoslti (1969 apud Bardin, 2011) 

acrescenta ainda que esse processo de agregar os dados brutos em unidades possibilita a 

descrição das características importantes do conteúdo. Nessa fase da pesquisa, a exploração 

do material foi realizada fazendo a categorização das informações com base no critério 

temático. No estabelecimento das categorias buscou-se as devidas correspondências com os 

sistemas estabelecidos no modelo de avaliação de processo de implementação de Draibe 

(2001). 

A última fase da análise de conteúdo é o tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação, que, com base em Moreira (2015) é a fase onde ocorre uma interpretação 

pormenorizada das informações, seguindo-se ao tratamento dos resultados pela examinação 

de cada uma das categorias, com a finalidade de identificar o conteúdo das entrevistas com 

fundamento no referencial teórico pesquisado. É nesta fase, conforme Bardin (2011 apud 

MOREIRA 2015), que as informações condensadas e destacadas, resultando nas 

interpretações inferenciais, logo, esta etapa também é um momento intuitivo, de análise crítica 

e reflexiva. Desta forma, iniciou-se o processo de análise a partir da transcrição das 

entrevistas e geração de um código para a identificação (L-n), onde “L” corresponde a 

primeira letra sobre o local que se refere à entrevista. Para o campus Monteiro – “M-n”, para 

o campus Patos “P-n” e para a Pró-Reitoria “R-n”. O “n” corresponde à sequência na 

realização das entrevistas. 

Na análise, foi feita a escolha do tema como a unidade de registro, que é 

compreendido a partir de Bardin (2011) como a unidade de significação que se encontra no 

texto analisado, tendo como fundamento o referencial teórico que norteia a leitura. 
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Em seguida, foram realizadas seleções de trechos dos discursos e verificadas as 

associações com os temas das categorias, e essas unidades de significação foram agrupadas 

em conceitos correspondente às categorias. É importante esclarecer que determinados temas 

apareceram em conteúdo de categorias diversas, logo, durante a análise, não se deteve apenas 

às perguntas que correspondiam a uma categoria ou sistema, mas a todo o conteúdo obtido em 

cada entrevista, pois, por vezes, um tema apareceu em outra categoria que não a sua 

determinada previamente. 

O Quadro 3, a seguir, contém as categorias de análises que foram trabalhadas nesta 

pesquisa e suas unidades de significação: 

 

Quadro 3 - Categorias de Análises 

CATEGORIAS UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO 

Sistema Gerencial e Decisório Gestão, Direção, Apoio, Pró-Reitoria 

Sistema de Divulgação e Informação Objetivos, Informação, Conhecimento 

Sistema de Seleção Necessidade, Vulnerabilidade, Demanda, Critério 

Sistema de Capacitação Treinamento, Capacitação, Reuniões 

Sistema Logístico e Operacional Recursos, Organização, Temáticas 

Sistemas Internos de Monitoramento e Avaliação Acompanhamento, Relatórios, Reuniões, 

Consulta aos Estudantes 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

A obtenção dos resultados com o método da análise de conteúdo, possibilitou a 

realização da avaliação do processo de implementação do PASE e o cumprimento das suas 

competências, com base no modelo de Draibe (2001), além de fazer proposições à Instituição.  
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4 AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PASE  

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a avaliação da implementação do PASE e 

segue a estrutura sequencial do objetivo geral e específicos propostos para a pesquisa. A 

avaliação do PASE foi estruturada com base no modelo de avaliação do processo de 

implementação proposto por Draibe (2001) e as categorias necessárias na análise de conteúdo 

foram estabelecidas correspondendo a cada dimensão do referido modelo, que, por sua vez, 

estão diretamente relacionados com os objetivos da pesquisa. 

 

 

4.1 CATEGORIA 1: SISTEMA GERENCIAL E DECISÓRIO 

 

 A partir de Draibe (2001) é possível compreender que um programa institucionalizado 

está assentado em uma estrutura organizacional e sujeito a um sistema responsável pelo 

gerenciamento e tomadas de decisões que direcionam a implementação. 

 A Resolução nº 246/2015 do IFPB trata do Estatuto da instituição e traz a organização 

administrativa, detalhada em seu Capítulo III, que está esquematizada na Figura 2: 

 

Figura 2 - Estrutura Organizacional e Administrativa do IFPB 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da Resolução nº 246 do CONSUPER-IFPB (2015). 
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Destaca-se na estrutura apresentada na Figura 2, a PRAE, que foi criada em dezembro 

de 2015, com a aprovação do atual Estatuto do IFPB pelo CONSUPER (IFPB, 2015). No 

entanto, a Política de Assistência Estudantil, que instituiu o PASE existe desde 2011. Neste 

intervalo, a Assistência Estudantil esteve sob a responsabilidade do Departamento de 

Assistência Estudantil, que estava vinculado à Pró-Reitoria de Ensino (SOUZA, Jussier, 

2017). 

Como um órgão sistêmico especializado, a PRAE tem suas competências específicas, 

que estão descritas no art. 50 do Estatuto do IFPB: 

 
Art. 50 - Compete à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis: 

I - elaborar, instruir e promover políticas e planos de desenvolvimento estudantil, em 

consonância com as diretrizes institucionais, ouvidos os estudantes e suas 

representações; 

II - prestar apoio e assessoria sobre assuntos estudantis aos campi; 

III - promover, coordenar e executar programas políticos para os estudantes com 

deficiências educativas, físicas, psíquicas ou motoras, visando à igualdade de acesso, 

permanência e conclusão do curso; 

IV - planejar, elaborar, discutir, fomentar, implementar, executar, acompanhar e 

avaliar a 

política de assistência estudantil do IFPB; 

V - coordenar as atividades de elaboração de editais relativos à assistência estudantil; 

VI - realizar, em articulação com as demais Pró–Reitorias, o estudo do perfil dos 

estudantes do IFPB para subsidiar ações e políticas educacionais e sociais de 

Assistência 

Estudantil; 

VII - elaborar, articular e promover ações que garantam a inclusão e a 

democratização de 

procedimentos por meio da participação dos estudantes em todos os seus processos 

seletivos; 

VIII - fomentar e realizar eventos relacionados a assuntos estudantis, no âmbito 

interno e 

externo do IFPB; 

IX - organizar e controlar as atividades dos órgãos a ela subordinados. (IFPB, 2015). 
 

Acerca da influência da PRAE em relação à implementação do PASE e das atividades 

a ele relacionadas que são realizadas nos campi, as opiniões quanto ao papel que essa Pró-

Reitoria desempenha são um pouco divergentes, a partir do referencial dos participantes da 

pesquisa, conforme algumas falas:  

 
Bem, a influência é muito forte, né? Porque chegamos justamente para dar esse 

suporte na implementação deste programa, em todos os campi, e também Monteiro e 

Patos. Então, todas as dúvidas, todo o suporte para execução do programa, estamos 

aqui, justamente, para apoiar, para dialogar, para debater as questões inerentes ao 

programa, de forma que facilite o trabalho de todos. (R-1) 

 

Bem, a Pró-Reitoria é nova né, porém, é… atualmente, a Pró-Reitoria dá total apoio, 

para que esse programa se realize, execute. (M-2) 
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Como a Pró-Reitoria é nova, então, é… eu acredito que é mais uma gestão, uma 

questão de suporte e acho que seria mais se ela fosse provocada, tanto no que se 

refere ao PASE quanto aos outros programas, acho que é mais uma provocação do 

campus em relação a Pró-Reitoria do que ela própria, acho que ela atua mais 

especificamente nos outros programas que a gente chama de permanência: 

alimentação, transporte e moradia (...) ela atua mais diretamente nesses do que nos 

outros, é o que eu tenho percebido. (M-6) 

 

Nunca falaram nada, pelo menos não comigo. Nunca escutei uma palavra vindo da 

Pró-Reitoria. (P-1) 

 

 Essa divergência de opiniões ou percepções diferentes quanto à atuação da PRAE 

pode estar relacionada a diversos fatores, como: a lotação dos servidores responsáveis pela 

implementação e operacionalização do PASE nos campi; e o grau de autonomia dos 

implementadores para executar as competências do Programa. 

 É necessário pontuar que cada campus, conforme o art. 69 do Estatuto do IFPB, deve 

ter como organização administrativa mínima: o Conselho Diretor, a Diretoria Geral, a 

Diretoria de Desenvolvimento do Ensino e a Diretoria de Administração, Planejamento e 

Finanças. Desta forma, o que existir além dessa estrutura, dentro do organograma dos campi, 

é respeitando as especificidades de cada campus, inclusive a forma de alocação dos servidores 

nas coordenações ou setores que forem criados em âmbito local. 

 No que diz respeito à lotação dos servidores da equipe multiprofissional da Assistência 

Estudantil, é possível verificar que eles desempenham suas atividades em setores diversos, 

conforme o Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Lotação de servidores da Assistência Estudantil por campus 

Campus Setor Área profissional 

Monteiro COPED Pedagogia e Psicologia 

CAEST Serviço Social 

SSAÚDE Enfermagem e Medicina   

Patos COPAE Pedagogia, Psicologia e Serviço Social 

GABM Enfermagem e Medicina  

Fonte: Elaboração própria com dados do Sistema Unificado da Administração Pública (SUAP). 

 

 Nos dois campi, fazendo uma confrontação com o artigo 18 da Política de Assistência 

Estudantil do IFPB, a equipe multiprofissional de Assistência Estudantil está incompleta, 

faltando profissionais, neste caso, servidores técnicos-administrativos em educação nas áreas 

de: Nutrição, Odontologia, Educação Física e Educação Artística.  
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 Na Figura 3 é possível verificar a estrutura organizacional e administrativa da 

Diretoria de Desenvolvimento do Ensino (DDE) do campus Monteiro: 

 

Figura 3 - Organograma da DDE do campus Monteiro 

 

Fonte: Dados fornecidos pela Direção Geral do campus Monteiro. 

 

Das áreas da Assistência Estudantil contempladas, no campus Monteiro os servidores 

estão localizados em duas coordenações diferentes: a Coordenação de Assistência Estudantil 

(CAEST) onde estão localizados os profissionais do Serviço Social, e a Coordenação 

Pedagógica (COPED), na qual estão localizados os profissionais da Pedagogia e da Psicologia. 

Os servidores da Enfermagem e da Medicina também estão localizados na COPED, porém 

desenvolvem suas atividades em um espaço próprio, o Setor de Saúde (SSAUDE), o que 

diverge do organograma apresentado, mas condiz com os dados do SUAP, assim como com 

as informações extraídas das entrevistas com os servidores do setor. 

 Já no campus Patos, não foi possível ter acesso ao organograma, mas pelos dados do 

SUAP, a equipe está dividida em dois setores. Os profissionais da Pedagogia, da Psicologia e 

do Serviço Social estão localizados na Coordenação Pedagógica e de Apoio ao Estudante 
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(COPAE), enquanto que os da Enfermagem e da Medicina estão localizados no Gabinete 

Médico (GABM). 

 Foi identificado na fala de alguns participantes que as atividades do PASE seriam de 

competência dos profissionais da Enfermagem e da Medicina: 

 
[...], eu também não vou saber responder por não atuar especificamente nesse 

programa. (M-5);  

 

É, atualmente ao setor médico ele é ligado a COPED, né? Antes nós éramos um 

setor só [...], então trabalhávamos sempre em conjunto. Atualmente, eu vejo que as 

ações elas partem das preposições, elas vêm do setor médico, [...] e aí eles passam 

pra COPED, que é onde fica o pedagogo, psicólogo, e aí que eles se articulam, a 

gente já participa também, mas não é aquela coisa necessariamente vinculada nossa 

participação na área das ações do PASE. (M-3); 

 

Tudo que é relacionado ao PASE, ele é feito quase que estritamente pelo setor 

médico, então quase que a gente não tem participação, na verdade, é mais o setor 

médico que entra nas nossas ações do que a gente entra no, nas ações do setor 

médico. (M-6). 

 

 O sentimento de não pertencimento ou não se compreender enquanto implementador 

ou executor do PASE, de parte dos profissionais que atuam fora da Enfermagem ou da 

Medicina também é revelado quando eles se remetem à influência da PRAE nas atividades do 

Programa nos campi: 

 
Eu vejo sempre e-mails que o pessoal da, lá da PRAE, encaminha quando tem 

alguma campanha, né? Específica. E aí chega até para ver no próprio e-mail, mas aí 

não sei como chega lá [entrevistado está se referindo ao Setor de Saúde], se chega de 

uma forma diferente, né? Para o pessoal de lá, mais diretamente na execução tem o 

técnico de enfermagem e a médica. (M-3). 

 

A PRAE é uma Pró-Reitoria nova né, mas pelo que eu vejo, ela, ela tem atuado bem, 

no, por exemplo, eu vejo vocês [entrevistado está se referindo aos profissionais de 

saúde] participando de reuniões agora, né? Com a reformulação lá da política, e eu 

acredito que ela contribui dessa forma. (M-5). 

 

 O entendimento de não ser parte integrante do PASE desses profissionais rompe com 

uma das características da Assistência Estudantil a partir da regulamentação do PNAES, que é 

a característica da integralidade apontada por Tauffick (2014) quando ele coloca que a 

intenção da Política com inclusão da assistência ao educando em áreas como a saúde, esporte 

e cultura é melhorar a qualidade de vida do estudante de modo integral, e não se ater apenas 

às questões socioassistenciais.  

No mesmo sentido, a Política de Assistência Estudantil do IFPB traz em seu artigo 18 

que a execução dos programas é de responsabilidade da equipe interdisciplinar, não 

especificando quais profissionais estão envolvidos em cada programa, ou seja, todos os 
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profissionais, dentro de suas competências, podem contribuir na implementação ou execução 

de quaisquer dos programas previstos na Política.  

 O outro fator é o grau de autonomia que ou de liberdade de ação os servidores 

possuíram por parte da equipe gestora para implementar e possuem para executarem as 

competências descritas no PASE. Dentre os participantes da pesquisa, e que se reconhece 

como parte da equipe implementadora do Programa, afirmaram que possuem autonomia para 

decidirem como realizam as ações que lhes são atribuídas ou que entendem serem da 

competência deles, como também, ao tempo em que o PASE foi institucionalizado, a equipe 

do campus Monteiro gozou dessa autonomia. Essas falas são de pessoas que estiveram no 

início da implementação da Política de Assistência Estudantil do IFPB no campus Monteiro: 

 

A forma de implementar coube à equipe do campus. (M-2). 

 

[...] eu tenho autonomia para fazer, graças a Deus eu tenho esse feedback positivo 

com, com… os gestores. O diretor administrativo, o diretor de ensino e o diretor 

geral, eu tenho essa autonomia pra poder trabalhar qualquer temática, é, com os 

alunos. (M-7) 

 

 No que tange a esse grau de autonomia para decidir como agir, é possível que os 

agentes implementadores comprometam o alcance dos objetivos do Programa, como bem 

aponta Lotta (2012, p. 7), ao afirmar que “mesmo que dimensões políticas oficiais moldem 

alguns padrões de decisão e normas comunitárias e administrativas, esses agentes ainda 

conseguem ter autonomia para decidir como aplicá-las e inseri-las nas práticas da 

implementação. E por sua vez, comprometem o sucesso de uma política (OLIVEIRA, 2012). 

 No que se refere à autonomia da equipe multiprofissional dos campi, a PRAE também 

corrobora com esse entendimento:  

 
[...], a Pró-Reitoria ela tem desenvolvido essas ações mais no sentido de 

regulamentar políticas sistêmicas, agora, a implementação mais do ponto de vista do 

acompanhamento do estudante do, do no caso no espaço escolar aí é uma política 

mais dos campi realmente, com os médicos que eles têm lá, os nutricionistas é… que 

fazem esse trabalho, faz mais no, no ambiente mais próximo do estudante (R-2). 

 

 Outros fatores que podem comprometer que os objetivos do Programa sejam 

alcançados estão relacionados também com ao próprio conhecimento que os servidores da 

equipe multiprofissional possuem a respeito dele, e que será avaliado e discutido na próxima 

categoria. 
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4.2 CATEGORIA 2: SISTEMA DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

 Parte do sucesso do processo de implementação de um determinado programa depende 

do conhecimento que os implementadores e seus beneficiários detém acerca dele (DRAIBE, 

2001). 

Desta forma, dentro dessa categoria buscou-se avaliar a forma como as equipes de 

Assistência Estudantil e a comunidade estudantil, que é a beneficiária, tiveram acesso às 

informações relativas ao Programa e a qualidade delas.  

 No que se refere aos objetivos do PASE, do total de oito entrevistados nos campi, 

cinco admitiram não saber os objetivos do Programa, a exemplo desta fala: “eu tenho quase 

que certeza que a equipe como um todo tá no mar do desconhecido” (P-1), e três que 

responderam, mas ainda revelando uma confusão entre a finalidade do PASE e as suas 

competências, conforme podem ser observados nos trechos de falas: 

 
O objetivo seria atender aos alunos de acordo com sua demanda, vendo realmente o 

que é mais necessário, trabalhar com a prevenção, no caso o bullying, a disciplina, a 

indisciplina, trabalhar a sexualidade, trabalhar os temas transversais, visando sempre 

o bem-estar biopsicológico do, do aluno, do estudante, fazendo com que ele tenha 

todo o amparo pra estar na instituição de modo pleno, de modo seguro pra terminar 

seus estudos e tendo uma boa assistência no quesito biopsicológico e pedagógico. 

(M-2) 

 

 Fazendo uma confrontação com as competências do PASE descritas no parágrafo 

único do artigo 9º da Política de Assistência Estudantil do IFPB, dispostas na Figura 4, 

verifica-se que: 
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Figura 4 - Competências do PASE 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da Resolução nº 40/2011 do IFPB. 

 

 O agente implementador não fala com clareza os objetivos ou a finalidade do 

Programa, porém tem em mente algumas das atribuições que compete ao PASE, reforça a 

necessidade se ter uma visão integral do estudante, e ainda consegue fazer uma correlação 

mínima com a Assistência Estudantil ao reconhecer que tais atribuições é para que o estudante 

tenha uma melhor qualidade de vida no período em que estiver vinculado à instituição de 

forma a contribuir com a conclusão do curso. 

 Outro equívoco que reforça a falta de um conhecimento ou de informações claras e 

precisas, repassadas previamente para que se fosse implementado o PASE e executadas as 

ações a ele competentes, é quando se atribui competências ao PASE, que na realidade 

pertencem a outros programas da Política de Assistência Estudantil do IFPB: 

 
É, os objetivos e competências são inúmeras, né? Desde a atenção de todos os 

profissionais, pedagogos, assistente social e a equipe de saúde, a gente trabalha com 

sistemas transversais, ofertando palestra e oficina aos alunos, sobre DST’s, gravidez 

na adolescência, bullying, drogas lícitas e ilícitas que trabalhamos nesse caso a 

promoção e prevenção, e também fazemos o tratamento, acompanhamento caso o 

aluno passe mal na urgência e emergência, transportamos até a UPA, ou até o 

hospital de referência da cidade e também, além de trabalhar a questão da promoção 

e prevenção, também na aquisição de óculos, nós também trabalhamos na política de 

aquisição de óculos, e… e também custear exames, que também contemplam a 

política, tá contemplando. (M-7) 
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 O custeio para aquisição de óculos de grau, bem como de exames ou medicamentos 

que o estudante venha a necessitar, compete ao Programa de Benefícios Socioassistenciais, 

que tem como público-alvo os estudantes em condição de hipossuficiência financeira. Entre as 

suas competências, a Política de Assistência Estudantil do IFPB dispõe no artigo 7º, inciso II, 

que é “garantir ao estudante as condições necessárias ao bom desempenho acadêmico, tais 

como: aquisição de óculos, compra de medicamentos, realização de exames, dentre outros” 

(IFPB, 2011). 

 Mas ainda assim, no decorrer da entrevista alguns dos servidores demonstraram 

conhecer a essência do Programa, inclusive conseguindo fazer uma correlação com a Política 

de Assistência Estudantil do IFPB e com o PNAES, ao afirmarem que:  

 
[...] como ele é um programa que faz parte da própria política, ele não pode fugir aos 

objetivos da política, ele é de atendimento ao estudante, e a gente tem que ter essa 

visão do estudante como um todo pra que a gente consiga que ele permaneça na 

instituição e cumpra é, e termine o seu curso com sucesso, então o objetivo dele é 

dar um suporte ao estudante na parte da saúde para que ele consiga cumprir os 

requisitos do curso, né? (M-6) 

 

[...] os objetivos do programa, é, são claros, é você, né, fazer com que o aluno 

permaneça na instituição com saúde, né, que ele consiga permanecer o tempo que 

ele achar necessário, o tempo que ele tem de necessário para ficar na instituição, de 

3 anos, de 4 anos, é… que permaneça e que ele conheça, né, os direitos dele que ele 

tem enquanto aluno, dentro de um programa que existe, que muitas vezes não é 

divulgado, muitas vezes as pessoas não têm noção que existe esse programa e há 

uma política também que contempla e o objetivo é esse mesmo, é de tentar diminuir 

a evasão. (M-7) 

 

 No que se refere à finalidade dos programas da assistência estudantil específicos da 

área da saúde, Bleicher e Oliveira (2016) consideram que esses programas funcionam como 

um meio para se chegar a um fim que é a redução da evasão.  Tal constatação é válida, tendo 

em vista que o objetivo principal não é a prestação de assistência à saúde, até porque, os 

institutos federais são autarquias que têm como finalidade maior a prestação de serviços de 

educação, sendo que a assistência na área da saúde para o estudante é uma forma de evitar que 

o estudante abandone o curso ou efetue vários trancamentos deste, por motivo de saúde, ou 

seja, oferecer condições para que o estudante tenha uma qualidade de vida adequada para que 

permaneça na instituição e o conclua dentro do prazo regular. 

 O último trecho de fala também faz referência ao conhecimento que os estudantes 

possuem acerca do PASE, e Draibe (2001) entende que este quesito não pode ser ignorado em 

uma avaliação do processo de implementação de um programa ou política pública. Para que a 

implementação de um dado programa tenha êxito, os beneficiários devem ter uma informação 
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básica sobre ele, até mesmo para que possa aderir ao programa e fazer uso daquilo que é 

oferecido por ele. 

O processo de divulgação do PASE entre os estudantes do IFPB segue o mesmo 

raciocínio aplicado ao processo de divulgação para os servidores, a partir da análise dos 

participantes da pesquisa, o que é compreensível, tendo em vista que a forma de divulgação 

das informações para os implementadores foi insuficiente, pois que a maioria dos 

entrevistados desconhecem os objetivos do Programa.  

Quando questionados acerca de como foi feita e ainda é realizada a divulgação acerca 

do Programa e de suas ações para que os estudantes o conheçam, a maioria dos entrevistados 

acredita que eles não conhecem o Programa propriamente dito, como é possível observar nos 

trechos a seguir: 

 
Sinceramente, eu acho que os alunos não têm esse conhecimento não, que existe, 

porque infelizmente hoje a gente sabe que dentro dos campi a visão que o aluno tem 

de assistência estudantil é mais os auxílios, né? Então, a gente tem tanto o programa 

de saúde, como os outros programas que acontecem, que acredito que nem os 

estudantes não conseguem ver isso como, como assistência estudantil, e às vezes até 

esses profissionais que estão executando outras atividades, outros programas, 

também não conseguem entender que tão fazendo assistência estudantil. (M-3). 

 

Eu acho que o estudante, do, desse programa, ele talvez não tenha conhecimento 

pleno, como eu, por exemplo, que trabalho no campus, dentro da equipe 

multiprofissional, sem conhecimento de que existia esse programa, talvez 

conhecimento só de leitura, porque a gente lê a política. (M-5). 

 

 E foi no decorrer da entrevista que os participantes passaram a se questionar se 

realmente houve uma implementação de forma planejada e sistemática do PASE na 

instituição, ou se apenas se passou a se executar algumas ações que guardam correlação com 

as competências no Programa, mas desvinculadas dos objetivos dele, bem como com dos 

objetivos maiores, da Política de Assistência Estudantil do IFPB, conforme fica evidenciado 

nestas falas: 

 
Como eu disse, não existe uma efetiva implantação do programa, logo, as atividades 

elas são diluídas, mesmo que estejam ligadas aos objetivos, se é isso, se a gente for 

falar mais especificamente de questões de saúde, mas elas são diluídas em outras 

ações, da própria Assistência Estudantil, entendeu? Então, não. Especificamente do 

programa também, eles não tomam conhecimento. (P-1) 

 

Olhe, eu acho é, é isso aí também eu não sei, né? Mas se hoje tá implementado 

mesmo, tô dizendo em termo institucional mesmo, se hoje tá implementado 

provavelmente deve ter sido dado a autonomia (...) agora, assim, é, é eu acho que 

não teve a implementação do, do, de um programa não, de um programa não, não 

teve (M-4) 
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Se ele existe há tantos anos, eu não estava no campus, mas eu não tenho 

conhecimento se esse programa estava somente lá no papel, como um dos 

programas da política (M-5) 

Eu não sei se esse programa foi implementado no campus, não tenho conhecimento, 

o que eu sei é que pela leitura da política, é que o que consta no programa como um 

todo eles são de certa maneira executados (M-6) 

 

 Durante a exploração dos dados coletados, principalmente as entrevistas, é possível 

compreender que o processo de implementação existiu, no entanto, não de forma planejada e 

sistematizada. A falta de planejamento, por sua vez, possivelmente acarretou no pouco 

conhecimento do Programa por parte dos seus operadores, que, por conseguinte, compromete 

o alcance dos objetivos e metas estabelecidos para o PASE. 

 Um outro viés do processo de divulgação do PASE, diz respeito não ao programa em 

si, mas das ações realizadas nos campi com vistas ao cumprimento das competências nele 

descritas. Aí sim, entende-se que existe uma preocupação da equipe com a divulgação: 

 
[...] as atividades que a gente realiza, que eu realizo e que eu vejo sendo realizadas, 

são todas divulgadas, às vezes no site, ora no site, ora em salas de aula, né? Em sala 

de aula, geralmente sempre acontece, a gente passa de sala em sala avisando de 

alguma atividade, que vai ter uma roda de conversa, que vai ter uma campanha de 

algo mais específico, né? Geralmente quando é uma campanha, é o setor de saúde 

que vai fazer essa divulgação, né? (M-1) 

 

E as atividades, em relação às atividades, sempre existem, né? Atividade no campus, 

e eu acredito que a forma de conhecer mesmo é a divulgação lá em sala, é, sempre 

quando se executa atividades diversas na saúde, o pessoal vai na sala, mas assim, é 

uma coisa muito pontual (M-5) 

 

Quanto aos meios utilizados para a divulgação dessas atividades, a entrada em sala de 

aula foi a citação quase que unânime, excetuando-se alguns que entendem que elas não são 

divulgadas: “Eles tomam conhecimento das ações do programa só no momento que elas são 

realizadas” (M-6). 

Dentro do processo de divulgação, a PRAE tem sua contribuição no processo, mas não 

de forma específica para os campi Monteiro e Patos.  Essa Pró-Reitoria, que atua mais de 

forma sistêmica, encontrou uma ‘janela de oportunidade’ na reformulação da Política de 

Assistência Estudantil do IFPB para debater esta norma com os servidores que compõem as 

equipes multiprofissionais da instituição e com a comunidade estudantil, que são os 

beneficiários: 

 
A partir da divulgação do, da política, né? E do programa e da política da assistência 

estudantil, que está sendo reformulada. Então, desde então nós viemos juntando 

todos os profissionais de saúde, entre os demais, para divulgar e fazer com que todos 

tenham uma... ações, ação sistemática no campus para atuar nesse programa. (R-1) 
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 Acerca de tal consideração, ressalta-se que a minuta resultante desse processo de 

reformulação já estava pronta para que toda a comunidade pudesse opinar, em agosto de 2017, 

período anterior à realização das entrevistas, logo, entende-se que o processo de reformulação 

da Política não foi uma forma de divulgação suficiente para os implementadores, já que a 

maioria dos participantes teve dificuldades para responder aos questionamentos durante a 

coleta de dados. 

 

 

4.3 CATEGORIA 3: SISTEMA DE SELEÇÃO 

 

 A avaliação do processo de implementação de um dado programa deve se debruçar 

também sobre o fato de como os seus agentes implementadores foram escolhidos, bem como 

uma possível adoção de critérios para que os beneficiários ou público-alvo tivessem ou 

tenham acesso às ações propostas. O avaliador precisa verificar se os critérios estabelecidos 

nos processos seletivos estão condizentes com os objetivos propostos pelo programa 

(DRAIBE, 2001). 

 O primeiro ponto diz respeito aos agentes implementadores, que no caso do PASE, 

todos aqueles que compõem as equipes multiprofissionais de Assistência Estudantil, são 

servidores efetivos do Poder Executivo Federal, que ingressaram no IFPB através de concurso 

público para provimento de cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação, para 

desempenhar as atividades descritas como atribuições genéricas dos respectivos cargos. Não 

ocorreu seleção de profissionais especificamente para atuar no âmbito da implementação do 

PASE, conforme foi possível verificar em alguns editais. 

 No edital nº 31/2010 do IFPB - último edital anterior à normatização da Política de 

Assistência Estudantil da instituição, disponibilizou vagas para provimento de cargos que 

fazem parte da equipe multiprofissional em questão (médico, odontólogo, psicólogo 

educacional e técnico em enfermagem), alguns deles, inclusive para os campi Monteiro e 

Princesa Isabel (este último, apesar de não ser incluído no recorte, também foi implantado na 

segunda fase da RFEPCT). Dentre os cargos disponíveis, apenas o cargo de médico consta 

entre as suas atribuições: “implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 

e serviços em saúde” (IFPB, 2010, p.12), que é o que mais se aproxima com as competências 

descritas no PASE.  
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A partir da vigência da Política de Assistência Estudantil do IFPB, houveram quatro 

concursos públicos para técnicos-administrativos, os editais: nº 143/2011, nº 275/2013, nº 

63/2015 e nº 37/2016, e não existe nestes documentos, referência alguma ao PASE. 

Essa falta de especificidade para desempenhar as ações competentes ao PASE nas 

atribuições dos cargos da Assistência Estudantil faz com que um servidor tenha que se dedicar, 

no seu labor, não apenas à implementação e execução do PASE, mas também a várias outras 

atividades, o que se coaduna com a fala a seguir:  

 
Eu tenho que fazer outras atividades, não é apenas o atendimento ao adolescente, 

é… o programa de atenção à escola, tem outras atividades também. A gente também 

trabalha com programa de atenção ao terceirizado, com programa de atenção ao 

servidor, que tem uma comissão de saúde pra trabalhar com os servidores e eu faço 

parte dessa comissão, então são muitas ações que o setor faz, trabalha e com muitos 

públicos. (M-7) 

 

 É possível que ser implementador ou executor de ações de vários programas, 

concomitantemente, interfira na forma como esses agentes atuam em cada um deles, até 

mesmo chegando em algum momento a realizar práticas sem refletir sobre o porquê e quais 

são as finalidades  delas, em se constatando tal fato, a inexistência de servidores específicos 

para implementarem o PASE, pode se revelar uma falha no processo, pondo em risco o 

cumprimento da competências e o alcance da finalidade maior do Programa, tendo em vista 

que Draibe (2001) defende que há necessidade de uma adequação entre  o tipo de processo 

seletivo adotado com os objetivos que se pretende atingir com o programa, atentando para os 

critérios exigidos dos agentes, não apenas no que tange ao exame de mérito, mas também à 

competência para desempenho das atividades. 

 Um outro olhar sobre esse sistema de seleção diz respeito aos sujeitos beneficiários do 

PASE. Ao serem indagados sobre a existência de algum tipo de processo de seleção ou 

critério para que os estudantes participassem do Programa, foi consenso entre a maioria dos 

entrevistados, que o PASE presta assistência a todos dos estudantes: 

 
Então, no meu caso, quando realizo atividades de prevenção e promoção de saúde, 

eu, geralmente, não utilizo critérios de, de seleção, né? Eu tento realizar ou realizo 

com todas as turmas, e aí, eu não me limito aos alunos selecionados pelo programa 

de assistência né, pelos programas de vulnerabilidade, dá pra entender que a saúde 

está além das questões de vulnerabilidade também, né? A gente tem que levar em 

consideração sim, né? Mas está para além. (M-1) 

 

São atividades universais, não tem seleção não. (M-3) 

 

Não, não existe essa preferência, a gente trabalha com todo mundo, com todos, na 

medida do possível, como eu falei, eu tenho que contemplar todos os alunos (...) A 

gente não escolhe, a gente trata inclusive da demanda que é solicitada. (M-7) 
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 Essas declarações estão em conformidade com o entendimento de Taufick (2014) 

quando o autor reforça que a Assistência Estudantil, por ter sua origem na Assistência Social, 

é de caráter universal, agora, por razões de ordem orçamentária e contingenciamento de 

gastos, para algumas áreas, notadamente aquelas que há um aporte maior de recursos, como as 

áreas de alimentação, transporte e moradia, é necessário haver uma seleção dos beneficiários 

com base  na vulnerabilidade socioeconômica, o que não se aplica ao PASE, por ser da área 

da saúde. 

Ainda assim, a vulnerabilidade socioeconômica se sobrepõe, e funciona como uma 

seleção natural na assistência prestada no âmbito do PASE, tendo em vista que os estudantes 

em condição de vulnerabilidade socioeconômica tendem a ter as condições de saúde em risco, 

principalmente considerando o caráter integral do indivíduo e o conceito holístico de saúde 

adotado pela OMS (1946). Um participante da pesquisa, mesmo considerando a inexistência 

de seleção para que o estudante seja beneficiário do Programa, conseguiu expressar, em sua 

fala, o papel da vulnerabilidade, no que tange ao PASE: 

 
[...] o público-alvo é alunado de maneira geral, mas sempre tinha um cuidado 

especial com as pessoas mais vulneráveis, né? Que eram, são sempre aqueles que 

mais procuram, por exemplo, às vezes passa mal, né? Às vezes com fome, né? Têm 

aqueles mais, com a vulnerabilidade maior. Então esses, automaticamente, havia 

uma assistência maior, mas porque eles necessitavam mais. (M-4) 

 

 Reafirmando esse cuidado especial em relação à saúde dos estudantes em 

vulnerabilidade, o documento nº 1 do campus Monteiro – Plano de Metas e Ações 2017.2 da 

COPED, possui entre as suas ações, o atendimento/avaliação do estado de saúde dos alunos 

que recebem auxílio moradia, o que, por sua vez, já é uma exigência do Programa de Moradia 

da Política de Assistência Estudantil do IFPB,  ao determinar, no artigo 10, inciso X, como 

uma de suas competências: “priorizar o atendimento dos estudantes migrante nos programas 

de assistência estudantil” (IFPB, 2011). 

 Desta forma, dentro da categoria – sistema de seleção, não se identifica nenhuma 

seleção específica para o PASE, tanto para a atuação profissional como para a participação 

enquanto beneficiário. 

 

 

4.4 CATEGORIA 4: SISTEMA DE CAPACITAÇÃO 

 



77 

 

 

 

 A avaliação de processo de implementação de um programa também tem que verificar 

a capacidade dos agentes implementadores em realizar as atividades ou ações nele 

estabelecidas. Draibe (2001) entende que a capacitação é essencial para o êxito do programa e 

ainda faz uma distinção entre os tipos de capacitações, pois a capacitação externa é importante, 

no entanto a capacitação interna, ou seja, aquela promovida pelo próprio implementador, e 

especificamente para o programa de atuação, “é indispensável” (DRAIBE, 2001). 

 Ao tratar de capacitação específica para o PASE, todos os participantes dos campi 

afirmaram que não receberam treinamento para implementação ou execução das 

competências do Programa: “Olha, no meu caso, eu não recebi nenhuma.” (M-3), “Não 

recebemos nenhuma capacitação. [...] informação, divulgação, treinamento… isso aí, isso aí 

realmente nunca teve. Saí de lá sem treinamento nenhum.” (M-4), “Não houve, eu acho que 

nunca houve capacitação pra isso.” (M-6), “Nunca houve, pelo menos comigo, uma 

capacitação.” (P-1) e ainda: 

 
Então, eu não participei de nenhuma capacitação, [...], pessoas anteriores devem ter 

participado de capacitação, se houve, também não sei se houve, né? Então o meu 

conhecimento sobre o programa é justamente da leitura e das atividades que são 

realizadas no campus (M-1) 

 

Não, realmente nesse quesito capacitação teríamos que ter uma preparação maior 

vindo da Reitoria para nos direcionar em relação à execução dos programas, porque 

nós lemos o que era esse programa e executávamos ao nosso modo. (M-2) 

 

[...], mas eu não tenho conhecimento se esse programa estava somente lá no papel, 

como um dos programas da política, acredito que não teve treinamento, [...], mas eu 

nunca tive um treinamento específico sobre ele, ou sobre o que ele é, o que ele 

significa, acredito que também não tenha havido. (M-5) 

 

[...] eu nunca fui capacitado, nem orientado para nada não, eu me inteirei através de 

documentos, através da política, através de ligações de outros institutos pra saber, 

porque nem eles sabiam como era trabalhado essa política, esse programa da 

assistência estudantil. (M-7) 

 

 A partir dessas declarações, percebe-se que a capacitação específica para o PASE, ou 

melhor, a falta dela, se coloca como um gargalo a ser enfrentado pelo IFPB, uma vez que, o 

desconhecimento do Programa aliado à ausência de capacitação para implementá-lo 

compromete o cumprimento dos objetivos e competências não só do Programa, como da 

própria Política de Assistência Estudantil. O problema com a falta de capacitação específica 

para atuação na Assistência Estudantil na área da Saúde, já foi identificado por Bleicher e 

Oliveira (2016, p. 545), no âmbito do PNAES, ao afirmarem que:  

 
Vários problemas surgem a partir do PNAES, em particular no que diz respeito à 

atenção em Saúde. Ao contrário do SIASS, mesmo com o decreto do PNAES não 
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houve um programa de capacitação dos técnicos quanto aos mecanismos de 

consecução dos objetivos da política. Os técnicos, ligados ao MEC, frequentemente 

não tinham formação ou perfil de atuação na Saúde.  

 

 No que se refere à viabilidade de capacitação específica para que os servidores da 

Assistência Estudantil busquem cumprir as competências do PASE, o IFPB não está 

funcionando como um agente facilitador ou promotor do processo, já que não ofertou nenhum 

curso com esta temática. A PRAE, apesar de ter sido criada quase cinco anos após o início da 

implementação da Política de Assistência Estudantil, reconhece essa lacuna: 

 

Então, assim, a gente tem feito algumas capacitações pro pessoal da área de saúde, 

eu te confesso que a PRAE não fez nenhuma capacitação, a gente tem feito 

encontros, trazido alguns profissionais pra fazer discussão de temas importantes, tem 

reunido profissionais, reunimos os psicólogos, por exemplo, que fizeram um 

encontro bastante produtivo, né? [...], agora capacitação mesmo, com certificado de 

capacitação de servidores da área de saúde nós não fizemos é, é de fato essa é uma 

competência mais da DGEP que tem feito esses cursos específicos. (R-2) 

 

O que mais se aproxima de uma capacitação, são as reuniões promovidas pela PRAE, 

com grupos de profissionais para discutir alguns temas que devem ser tratados com os 

estudantes e constam como competência do PASE. 

Novamente, identifica-se na fala da PRAE a divisão entre os servidores da Assistência 

Estudantil. Em entrevista, a pergunta sobre a capacitação fez referência aos implementadores 

do PASE, e a resposta foi direcionada para os servidores da saúde, o que se leva a reflexão de 

que em uma possível e futura capacitação sobre o PASE, quem participaria seriam apenas os 

servidores da saúde e não a equipe multiprofissional, o que vai de encontro com a 

integralidade do conceito de saúde adotado nesta pesquisa. Tal reflexão pode ser corroborada 

com a fala a seguir: 

 
Em relação à capacitação isso é mais voltado para a DGEP, inclusive, eles estão 

fazendo uma pesquisa para capacitação com os servidores de qualquer área, então, 

eu vou até colocar agora capacitação para os servidores da área da saúde, para 

atender aos alunos, um programa voltado, uma capacitação voltada justamente para 

atuar nessa área. (R-1) 

 

 É importante que toda a equipe multiprofissional de assistência estudantil seja 

capacitada para implementar e executar as ações com vistas ao cumprimento das 

competências do PASE, respeitando as atribuições profissionais de cada um. 

 Em se tratando de capacitação externa, o servidor tem a liberdade de procurar se 

capacitar, porém não será possível encontrar cursos específicos do PASE, que é um programa 

próprio da Instituição, apenas cursos relacionados a uma ação ou competência do Programa. 
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 Sendo assim, o cumprimento dos objetivos do PASE fica prejudicado, uma vez que os 

agentes implementadores, apesar de possuírem competência profissional para executar as 

ações do Programa, não foram capacitados especificamente para tal, o que afeta a 

uniformidade e continuidade das ações não apenas entre os campi, mas também dentro de um 

único campus, em razão dos processos de remoção de servidores, no qual o agente 

implementador, ao ser removido leva o conhecimento consigo. 

 

 

4.5 CATEGORIA 5: SISTEMAS LOGÍSTICOS E OPERACIOANAIS 

 

 Esse é o sistema que trata da atividade-fim, tanto na forma como se executa como na 

organização para que as ações aconteçam. Se concentra na adequação dos recursos (financeiro 

e material) e de tempo para a concretização dos objetivos do programa. De acordo com 

Draibe (2001), avaliar o processo de implementação sob este aspecto é fundamental, 

considerando que são fatores decisivos para obtenção de posteriores resultados satisfatórios. 

Apesar de Draibe (2001) não explicitar em seu modelo proposto para avaliação de processo, 

nesta pesquisa entende-se que a adequação dos recursos humanos também se enquadraria 

dentro deste sistema. 

 O objetivo específico da pesquisa para esta categoria é esboçar o Sistema Logístico e 

Operacional do PASE em cada campus, tendo as competências do Programa como 

balizadoras da análise, no entanto, em razão da participação de apenas um servidor do campus 

Patos, o cumprimento deste objetivo ficou parcialmente prejudicado.  

O entrevistado P-1, ao ser indagado sobre as questões de organização da equipe para o 

desenvolvimento das ações, declarou: “Dentro da divisão, quem pode desenvolver é o pessoal 

da saúde, logicamente demanda ajuda não sei o que, tudo isso, mas para que exista, que todo 

mundo sente e se envolva, isso também não acontece.”, e  sobre a relação da infraestrutura e 

recursos financeiros disponíveis para o alcance dos objetivos, foi contundente ao afirmar que 

“não existe a implementação do programa, logo, desconheço qualquer tipo de recurso, 

qualquer tipo de questões relacionados a ele”. Sendo assim, não há que se falar avaliação dos 

sistemas logístico e operacional no campus Patos, já que a própria existência de 

implementação do PASE é questionável. 

Já em relação ao campus Monteiro, a análise avaliativa se dará primeiramente sobre a 

logística promotora das ações do PASE e em seguida na operacionalização delas. No que se 
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refere à logística em que se apoia a implementação do PASE, foram realizadas perguntas que 

permitissem a avaliação dos recursos disponíveis para o alcance dos objetivos propostos pelo 

Programa.  

No que diz respeito aos recursos financeiros, a maioria dos participantes desconhece a 

existência de recursos específicos previstos em orçamento para o PASE, conforme alguns 

relatos: “Isso é um tema muito delicado, mas tentávamos, com o recurso que tínhamos, 

tentávamos aplicá-lo da melhor maneira possível. Tinha recurso específico, mas muito pouco, 

se eu não me engano.” (M-2), “Recurso… acredito que não existe recurso financeiro que 

fique disponível ao longo do ano para isso.” (M-3), e de forma bem detalhada, a 

disponibilidade de recursos financeiros para o PASE é descrita a seguir: 

 
[...] antigamente a gente tinha um controle bem maior do que se tinha de assistência 

estudantil, do orçamento da assistência estudantil, e algumas dessas ações que estão 

na política elas deve vir de lá, da assistência estudantil do campus, só que hoje a 

gente não tem acesso a esses dados e quanto a gente tem disponível da assistência 

estudantil e por não ter também um programa, um plano fixo, limi… delimitado, já 

por não ter feito, por exemplo, protocolado, escrito um programa de ações, de custos, 

a gente acaba que a gente não tem, desse orçamento que vem pra assistência 

estudantil, a gente não tem nenhum valor específico pro PASE. [...] então o dinheiro 

que vem da assistência estudantil ele não é mais usado, quando eu cheguei, pra essa 

finalidade, ele tem sido usado pra pagamento de auxílios, de ajuda de custos pra 

viagem, inclusive o PASE, o programa de apoio pedagógico e outros, eles não têm 

usado nenhum dinheiro desse orçamento. (M-5) 

 

 A falta de equidade na destinação de recursos financeiros para as diversas áreas que 

compõe a Assistência Estudantil, preconizadas no PNAES já foi identificada por Bleicher e 

Oliveira (2016), inclusive as autoras tratam da insuficiência de verba mediante a demanda e 

que as áreas de alimentação, transporte e de mordia são priorizadas em detrimento de outras 

áreas, como é o caso da área da saúde. Essa realidade se assemelha ao PASE na esfera do 

IFPB. 

 No que se refere à infraestrutura oferecida para a implementação do PASE, os 

entrevistados que discorreram em suas falas sobre a infraestrutura, foram unânimes, ao 

declararem que o campus Monteiro possui uma infraestrutura adequada par que desempenhem 

as atividades do Programa: “o campus Monteiro, até pelo fato de ser um campus novo, tudo, 

sempre apresentou uma estrutura até muito melhor do que o campus de João Pessoa, [...], no 

sentido de que é uma instituição nova e teve como estruturar ambientes” (M-3), restringindo-

se ao setor de saúde, afirma-se que a “Infraestrutura, recursos, eu acho que a instituição não 

peca nisso não, eu acho que é muito boa a nossa infraestrutura, apoio, por exemplo, eu vou 
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falar especificamente do ambulatório, o serviço está muito mais ligado a eles, eles têm uma 

sala formada muito boa.” (M-5). 

 A disponibilidade de recursos materiais para a realização das ações relacionadas às 

competências do PASE segue no mesmo sentido da infraestrutura, os servidores entendem 

que os recursos materiais são suficientes, pois o campus geralmente atende à solicitação de 

um material:  

 
[...] tudo que eu utilizo aqui, geralmente eu consigo no campus, uma coisa ou outra 

que eu acabo que, pelo fato da criatividade tendo que vamos dizer assim, tirar do 

meu bolso, porque realmente o campus não tem, não vai conseguir aquilo do dia pra 

noite e a gente sabe que é um processo burocrático pra se conseguir as coisas, 

licitação, empenho de recursos, isso e aquilo, e às vezes você quer uma coisa 

simples, né? Que o campus às vezes não tá disponibilizando, tá faltando, mas 

geralmente a gente consegue material aqui, tudo pra gente fazer, né? E também com 

a parceria com a própria rede né, com a própria cidade. (M-1) 

 
[...] a gente tem o feedback muito positivo com relação aos recursos, né, seja ele 

balança antropométrica, seja ele com fitas, com lancetas, com luvas, com tudo, tudo 

que a gente precisa de material de suporte para o aluno, no campus Monteiro nós 

temos e não apenas esses materiais que são do nosso dia a dia, mas o material que 

como eu falei, de campanha, de promoção e prevenção. (M-7) 

 

 Uma outra questão em relação aos recursos surgiu, em se tratando das dificuldades 

enfrentadas no processo de implementação, que se refere à insuficiência de profissionais no 

Setor de Saúde do campus, onde servidores se expressaram a esse respeito, a exemplo da fala 

a seguir: 

 
[...] a equipe ainda é insuficiente, porque nós temos só um técnico em enfermagem e 

um médico que trabalha só dois dias por semana, então fica meio difícil de um só 

servidor dar conta de tudo isso, de todas essas atribuições do programa, fora as 

outras atribuições do cargo dele, né? (M-5) 

 

 A falta de servidores, inclusive é reconhecida pela PRAE, ao falar sobre as 

dificuldades enfrentadas, para o alcance dos objetivos do PASE: 

 
Sim, é a gente tem muitas dificuldades, né?  A primeira grande dificuldade, e aí eu 

tô pensando, claro, não só a questão dos recursos financeiros, mas também da 

disponibilidade de servidores, né? Nós temos, infelizmente, alguns campi que não 

tem … essa equipe é... definida ou completa para atuar, esse é um problema. [...]. 

Em função de algumas situações que aparecem, como também no sentindo de 

promoção mesmo da prevenção, e a gente esbarra na dificuldade de orçamento 

mesmo, de recursos para poder fazer, realizar exames, por exemplo, né? A gente tem 

tido agora um problema muito recorrente nos campi que tá ligado à saúde mental né? 

Dos estudantes, e a gente tem tido também dificuldade, de inclusive de profissionais, 

quando a gente, é, para fazer um acompanhamento ou até mesmo as campanhas 

preventivas e tal, e quando a gente acompanha para as redes municipais a gente se 

depara bem com outra dificuldade, com a fragilidade das redes municipais no que 

diz respeito ao sistema único de saúde. Então, assim, as dificuldades são muitas, né? 

Inerentes ao próprio contexto brasileiro, ao próprio contexto social em que os 
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estudantes estão, e também a própria dificuldade tanto de profissionais, como 

também de orçamento que a instituição também é… se depara, né? Então eu acho 

que é isso são os grandes problemas, além de outros, né? desse nível que nós temos. 

(R-2) 

 

 Pelo exposto na parte referente aos recursos disponibilizados para o PASE, 

compreende-se ser este um outro problema que necessita de um enfrentamento por parte da 

instituição, uma vez que esses problemas e sua resolubilidade têm implicações não apenas na 

Assistência Estudantil, mas também em outras áreas do IFPB. 

O êxito da implementação de um determinado programa pode ser comprometido pela 

falta de recursos específicos que propiciem condições para o alcance dos objetivos nele 

traçados, se transformando em um outro obstáculo a ser superado (ALA-HARJA, 2000; 

OLLAIK e MEDEIROS, 2011). 

Em relação ao cumprimento dos objetivos do Programa em um determinado tempo, 

não há necessidade dessa avaliação, diante da inexistência de resolução específica para o 

PASE e consequentemente, não existir, até o momento, na esfera do referido Programa, um 

planejamento para cumprimento de metas e realização de ações dentro de prazos específicos. 

 Um outro viés dentro desta categoria é o sistema operacional, ou seja, como os 

profissionais da equipe de assistência estudantil se organizam para realizar ações objetivando 

o cumprimento das competências do PASE. 

 No início do processo de implementação do Programa, entre os anos de 2010 a 2012, 

as ações eram incipientes, sem existir uma organização e planejamento para a prestação da 

assistência à saúde do estudante: 

 
A, a atenção à saúde havia, na época, né? E ainda tem lá o pessoal da saúde mesmo, 

porque na época a gente só tinha um técnico de enfermagem, né? Tinha o cuidado 

com a saúde de, vamos dizer psicológica, né? Mas não no sentido de uma saúde de 

atendimento clínico, [...] o que cabia a gente era escutar e dependendo da situação 

mais grave encaminhava, para a saúde, mas nesse aspecto... E assim, e tudo, tudo era 

muito embrionário lá, né? Tudo no início. Hoje eu acho que tá mais avançado, né? 

Como eu, a gente foi muito, muito inicial mesmo, assim, com nada praticamente. [...] 

primeiro, a equipe era pequena, segundo que… não tinha um direcionamento, e a 

gente trabalhava com o que tinha. (M-4) 

 

 Já entre os anos de 2013 a 2015, outro entrevistado, aponta uma evolução na forma de 

implementação do PASE, indicando um planejamento das ações e um trabalho em conjunto 

da equipe multiprofissional: “Tínhamos reuniões de planejamento para ao longo do ano, 

trabalharmos aqueles temas, visando o que tinha na política e outros temas, de acordo com a 

demanda, né? Aí nos organizávamos, nos planejávamos e executávamos.” (M-2) 
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 De 2016 em diante o trabalho em conjunto em relação às atividades do PASE ficou 

prejudicado, é provável que em razão do crescimento da equipe multiprofissional e do 

desmembramento da COPAE em duas coordenações: a COPED, ao qual o SSAUDE está 

vinculado, e a CAEST, conforme Resolução nº 25/2016 do Conselho Diretor do campus 

Monteiro. Os servidores percebem a execução das atividades do PASE como de competência 

do SSAUDE, tanto os que estão localizados nele: “A equipe não, na verdade são duas pessoas” 

(M-7), como os que não estão: 

 
Atualmente, eu vejo que as ações elas partem das preposições elas vem do setor 

médico, [...], e aí eles passam pra cá pra COPED, que é onde fica o pedagogo, 

psicólogo, e aí que eles se articulam, a gente já participa também, mas não é aquela 

coisa necessariamente vinculada nossa participação na área das ações do PASE, no 

caso, né? Eles sempre estão mais em contato aqui com os pedagogos com os 

psicólogos, porque é um setor só, mas sempre no que eles participam e nos solicitam 

a gente participa também (M-3) 

 

Essa equipe da saúde hoje, ela faz parte da coordenação pedagógica, mas ela fica em 

um setor separado, então lá tem um médico e um enfermeiro e eles têm assim, mais 

liberdade, mais autonomia no trabalho deles, apesar de não ser uma coordenação 

separada, eles têm essa autonomia de executar o trabalho de promoção e prevenção à 

saúde. (M-5) 

 

Tudo que é relacionado ao PASE, ele é feito quase que estritamente pelo setor 

médico, então quase que a gente não tem participação, na verdade, é mais o setor 

médico que entra nas nossas ações do que a gente entra no, nas ações do setor 

médico (M-6) 

 

 Então, a partir dessa constatação de divisão de competências e do trabalho separado, 

passa-se a avaliar o cumprimento das competências do PASE, com as ações ou temáticas 

trabalhadas pelos servidores do SSAUDE, num quadro de correspondência de competências 

com as falas dos agentes implementadores: 

 

Quadro 4 - Competências do PASE cumpridas pelo campus Monteiro 
 

I - fomentar o protagonismo estudantil na 

prevenção e promoção da saúde;  

“também tem um painel informativo lá no bloco 

administrativo, que é alimentado quinzenalmente, 

com informações de saúde como calendário de 

vacinação” (M-7) 

II – multiplicar a produção de conhecimentos e 

expressões culturais;  

“porque eles, os alunos, também sempre vêm com a 

demanda pro setor: ‘vamos trabalhar, a violência 

contra a mulher’, Então eles são muito organizados, 

são muito, como é que eu vou lhe falar? Eles gostam 

muito de socializar, de compartilhar, eles estão 

muito, sempre querem fazer algum trabalho, sempre 

querem produzir alguma coisa, uma peça, é… um 

texto informativo” (M-7) 

III– incentivar a cultura de paz, prevenindo as 

diferentes expressões de violência;  

“pra o segundo ano, a gente já não trabalha mais essa 

temática, a gente vai trabalhar outra temática, seria 
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violência, bullying” (M-7) 

IV – prevenir o uso e/ou abuso de álcool e 

outras drogas;  

“a gente sabe que alguns alunos estão, a nossa 

cidade tá uma epidemia de droga como em todo 

canto, (...) e os alunos a gente nota que alguns tão 

vindo embriagados, alguns tão vindo não é nem 

embriagados, mas você sente o cheiro de, de, de 

bebidas alcoólicas. Então a gente trabalha em torno 

disso, em torno da demanda” (M-7) 

V – abordar questões relativas à sexualidade e 

a prevenção às DST´s/AIDS;  

“Então assim, de escolher um público para trabalhar 

uma temática, não, a gente vai, tipo, primeiro ano já 

trabalhou gravidez na adolescência” (M-7); 

“trabalhamos DST’s, no mês de março” (M-7) 

VI – inserir no cotidiano educacional questões 

relativas à saúde mental enquanto elemento 

importante ao incentivo de uma cultura de paz;  

“setembro amarelo, referente ao suicídio, então a 

gente sempre trabalha essa promoção e prevenção 

com os alunos” (M-7) 

VII - promover atividades complementares ao 

currículo por intermédio dos núcleos 

institucionais;  

Não foi identificado nas falas, nenhuma referência a 

esta competência. 

VIII - diagnosticar – por meio de pesquisa – as 

condições de saúde dos estudantes;  

“todo mundo passa pela, por uma avaliação, seja ele, 

todos os alunos do curso integrado passam pela 

avaliação médica e de enfermagem” (M-7) 

IX – estimular a prática de atividades físicas e 

culturais como fator indispensável à promoção 

da saúde e consequente qualidade de vida;  

“em 2016, foi um grupo que eu orientei, na Semana 

de TA (Tecnologia e Arte), que inclusive na semana 

passada teve a semana de TA, em 2016, na semana 

de TA, o grupo que ganhou foi o meu que a gente 

trabalhou a temática de câncer, a batalha pela vida” 

(M-7) 

X – viabilizar o intercâmbio do IFPB com as 

unidades públicas de saúde, com vistas à 

atenção integral a saúde do estudante; e  

“através da secretaria de saúde do município, 

vacinação dos adolescentes, todo ano eu trago 

pessoas da secretaria pra fazer a vacinação aqui no 

campus” (M-7) 

XI– investir na capacitação dos atores sociais 

envolvidos com o programa.    

Não há referências nas falas quanto à viabilização de 

cursos de capacitação. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

  

Pelo Quadro 4 é possível perceber que apenas duas das onze competências do PASE 

não apareceram nas falas dos entrevistados: uma, referente ao investimento na capacitação 

daqueles que atuam no programa, que, como já foi avaliada em categoria própria, não está 

sendo cumprida; e a outra, relacionada com a promoção de atividades complementares ao 

currículo, ressaltando que o fato de não ser mencionada, não significa necessariamente, que 

não está sendo cumprida. Em termos proporcionais, verifica-se o cumprimento de 

aproximadamente 82% das competências, fazendo com que a avaliação da implementação do 

Programa no que tange ao sistema logístico e operacional no campus Monteiro seja positiva, 

considerando as dificuldades apresentadas pelos participantes: insuficiência de servidores na 

área da saúde, inexistência de recursos financeiros específicos e de capacitação específica 

sobre o PASE para os agentes implementadores. 
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 No decorrer da análise das falas, percebe-se que os servidores do PASE sempre 

mencionam as atividades realizadas com os estudantes do ensino técnico integrado ao médio, 

de fato, se pensarmos sob a ótica da vulnerabilidade, a fase da adolescência, por si só, deixa o 

indivíduo susceptível aos riscos sociais e de saúde, porém, a própria história da Assistência 

Estudantil e construção de uma política pública, tem sua origem com os movimentos 

estudantis do ensino superior, e os estudantes desta modalidade, eram o público-alvo do 

PNAES a princípio. 

 Apesar da maioria dos estudantes do ensino superior, assim como, aqueles do ensino 

técnico subsequente ao médio serem maiores de idade, e se presumir, possuírem maturidade 

para tomarem as próprias decisões, incluindo aí, os cuidados com a saúde, esses estudantes 

também possuem suas vulnerabilidades: pode-se citar um caso hipotético de uma estudante 

que cursa a graduação no período noturno, sobrevive de biscates e engravida faltando quatro 

períodos para a conclusão. 

 Contudo é necessário levar em consideração dois fatores: o primeiro é a falta de uma 

resolução interna específica do PASE, como existe para os programas de alimentação, 

transporte e moradia, cuja Política de Assistência Estudantil do IFPB trata dos programas de 

forma genérica e cada um deles, possuem resoluções próprias. Essa ausência de resolução 

específica para todas as áreas abrangidas pela Assistência Estudantil ocorre há nível nacional, 

no caso, o PNAES é um decreto genérico e as instituições possuem liberdade para construir 

suas normas, no entanto, seguindo os princípios estabelecidos no decreto (BLEICHER; 

OLIVEIRA, 2016). As autoras também consideram que este problema acarreta consequência 

na implementação das políticas de assistência estudantil na área da saúde, uma vez que: 

 
[...] não garante que haja atendimento às áreas estabelecidas no decreto, ou sequer 

um consenso geral a respeito de como tais atividades devem ser organizadas e 

promovidas no cotidiano institucional. Assim, pode ocorrer que, enquanto uma 

parcela das instituições direcione suas ações de saúde à promoção e prevenção 

articuladas à rede, outra parcela entenda que oferecer atendimento em saúde é 

oferecê-lo apenas em modelos de consultórios, semelhante a uma clínica particular 

com serviços individuais especializados. (BLEICHER; OLIVEIRA, 2016, p. 546) 

 

 É possível compreender que a falta de resolução interna abre margem para os agentes 

implementadores tomarem decisões no momento de colocar em prática o que está nas normas 

gerais, ou seja, margem para o exercício da discricionariedade, que é o segundo fator a ser 

considerado. Em falas já analisadas em momento anterior, os agentes possuem autonomia e 

liberdade para realizarem a implementação e execução do PASE e somando-se à falta de 

resolução específica e de planejamento, existe um espaço propício para que os próprios 
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servidores decidam como implementar o Programa, e aí, existe a possibilidade desses 

implementadores redefinirem o Programa, comprometendo o alcance os objetivos propostos, 

inclusive da própria Política de Assistência Estudantil, principalmente, se considerarmos a 

inexistência de promoção de capacitação específica para implementação dele. Esses aspectos 

do exercício da discricionariedade com a redefinição dos rumos de uma política, tornam os 

agentes implementadores como ‘fazedores’ de política ao optarem por privilegiarem alguns 

pontos e preterirem outros. (LOTTA, 2012; OLIVEIRA, 2012; LIMA e D’ASCENZI, 2014). 

 Uma vez analisadas as atividade-fim do PASE, passa-se agora, a avaliar como ocorre 

o controle destas atividades. 

 

 

4.6 CATEGORIA 6: SISTEMAS INTERNOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 Esta categoria, especificamente, dentro da avaliação da implementação de um dado 

programa, tem a finalidade de avaliar os mecanismos que a própria gestão e os 

implementadores criaram ou adotaram para acompanhar o processo de implementação.  

Draibe (2001) entende ser identificável algo como uma hierarquia ente os 

procedimentos avaliativos de programas ou políticas públicas: nas fase inicial do processo de 

implementação, o mais comum é o monitoramento ou supervisão realizados pelos gestores, 

ainda que não seja de forma evidente; as avaliações internas, geralmente são mais raras e se 

limitam a analisar documentos administrativos, bem como as opiniões relatadas pelos agentes 

implementadores; e a raridade aumenta para as auditorias externas e para as avaliações 

externas (acadêmicas), apesar dos benefícios que oferecem para a transparência pública no 

que tange à condução da política, aplicação dos recursos e cumprimento de objetivos. 

No campus Patos não há que se falar em avaliar os sistemas internos de 

monitoramento e de avaliação, já que conforme o entrevistado: “eles não acontecem” (P-1). 

No que diz respeito ao monitoramento da fase inicial da implementação do PASE no 

campus Monteiro, o entrevistado M-4 não soube relatar nada a respeito, afirmando que na 

fase de implantação do campus “era tudo muito embrionário” (M-4). Entre os anos 2013-2015, 

um entrevistado descreve a forma como acontecia de o acompanhamento das atividades do 

Programa: “Através dos relatórios mensais, estávamos sempre anotando tudo que vinha sendo 

feito de acordo com o planejamento” (M-2), no entanto, anotações e concordância com um 

planejamento prévio, não corresponde ao significado de um monitoramento, proposto por 
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Jannuzzi (2014), que seria um acompanhamento sistemático e contínuo, permitindo, através 

das informações extraídas, realizar uma rápida avaliação da implementação, identificando 

seus entraves e proporcionando a possibilidade de uma intervenção a tempo de evitar maiores 

desperdícios de recursos, já que só na avaliação final se identificariam as falhas e os prováveis 

motivos por não se alcançar os objetivos propostos em um programa. 

Ainda entre 2013-2015, ao tratar das avaliações internas, o entrevistado M-2 afirma 

que: “[...], internamente, sempre dávamos um relatório a nossa coordenadora e sempre que 

podíamos, fazíamos reuniões para saber o andamento da, do planejamento e desse programa.”. 

Este relato se coaduna as reflexões de Draibe (2001), uma vez que a autora entende que as 

avaliações internas de programas são raras, e quando ocorrem, se resumem a exames de 

documentos administrativos. O que também acontecia no campus Monteiro, uma vez que no 

relato não aparece as intervenções seguintes a essas reuniões e, bem como declarou M-4: “[...] 

a comunidade não recebia nenhum retorno”, logo não existia uma relação de continuidade 

entre o processo identificação, correção de falhas e muito menos, a prestação de contas à 

comunidade. 

As avaliações internas e o modo como ocorriam, conforme o entrevistado M-2 vão de 

encontro com a finalidade das avaliações, uma vez que, para que elas cumpram a sua função, 

é necessário que produzam informações e conhecimento, e uma vez estruturados e divulgados, 

podem auxiliar nas ações desenvolvidas cotidianamente pelo gestor e pelo implementador 

(JANNUZZI, 2014). 

 Atualmente, a maioria dos entrevistados afirma não saberem se existe algum 

acompanhamento ou avaliações internas das atividades do PASE, e se existiam, não 

participavam dessas avaliações, ou por não fazerem parte do setor, ou não participarem 

diretamente das ações desenvolvidas. Mas uma vez, a separação no organograma interferindo 

na dinâmica do trabalho em equipe, e a própria integralidade inerente ao conceito de saúde 

não permite uma visão do estudante compartimentalizado. As ações e intervenções merecem 

ser pensadas coletivamente, sob o crivo dos diversos olhares daqueles que compõe a equipe 

multiprofissional, independente do ambiente onde estão localizados na instituição. 

 No relato de um entrevistado identifica-se em sua fala sobre monitoramento, 

avaliações internas e retorno delas para a comunidade, que ele considera importante a opinião 

da comunidade estudantil, tendo em vista que após cada atividade do PASE, ele é consultado 

para se manifestar a respeito, e as informações destas consultas auxiliam nas futuras tomadas 

de decisão sobre as atividades seguintes:  
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O acompanhamento através de uma avaliação que a gente aplica, é… através de 

cada oficina a gente aplica um questionário, é, perguntando se gostou, perguntando 

sugestões pra, pra próxima palestra ou pra próxima oficina, […] e é desse jeito que a 

gente tem o resultado, após cada oficina a gente sempre aplica um questionário 

perguntando se foi boa, a opinião dele, em que contribuiu pra vida dele, eles sempre 

respondem e a gente tem como, como calcular, dimensionar, se foi boa, produtiva, 

se não foi, se o palestrante foi produtivo, se não foi, a metodologia que ele usou, se 

foi boa, se não foi. (M-7) 

 

Mas ainda assim, não é sobre a avaliação das ações na perspectiva dos estudantes que 

se buscou analisar, mas sim, avaliar os mecanismos e instrumentos de monitoramento e de 

avaliações internas utilizados pela equipe.  Apenas um entrevistado foi contundente e 

esclarecedor em sua declaração:  

 
Não há esse tipo de avaliação, o programa ele não tem sido, assim, sistemática, eu 

acredito que são ações isoladas que acontecem, mas que elas não têm esse caráter 

sistemático de um programa mesmo com início, meio e fim, com a avaliação no 

final ou avaliação durante o processo para que se melhore e ao final pra que se deem 

um retorno, acredito que não tenha sido encarado com nessa perspectiva, talvez ele 

tenha sido executado, assim, com ações muito pontuais, a cada mês, por exemplo, os 

meses coloridos, têm uma oficina, uma palestra sobre cada coisa dessa, mas sem 

essa de os atores, a equipe, por exemplo, multiprofissional que deve atuar nessa área, 

então eu acho que não existe, eu acho não, tenho certeza, porque eu faço parte da 

equipe, não existe, a gente não senta pra ver, por exemplo, como o programa tem 

sido executado, como tem sido as ações, é, devolutiva, como você perguntou aqui né, 

pra comunidade do que tem sido feito, então não existe. (M-5) 

 

O que acontece no campus Monteiro não é exclusividade na Instituição. Essa falta de 

sistematização dos processos avaliativos em diversas esferas governamentais, deve-se à 

existência de alguns fatores, como a estruturação do corpo técnico está em processo de 

formação e agenda de programas mais recentes, com os gestores da organização, concentram-

se, na elaboração de diagnósticos, no desenho das iniciativas e/ou na implementação das 

ações previstas nos programas, sem necessariamente com a especificação de instrumentos de 

monitoramento e avaliação interna (JANNUZZI, 2011). 

Sendo assim, não foi possível descrever como os campi Monteiro e Patos realizam os 

monitoramentos e as avaliações internas das atividades implementadas pelos agentes 

executores do PASE, uma vez que, conforme a fala dos entrevistados, não existe o 

acompanhamento sistematizado destas atividades, numa perspectiva de identificação de 

problemas no processo de implementação que permita a reflexão sobre as causas deles, bem 

como nas possíveis soluções, de forma a proporcionar embasamento à equipe gestora nas 

tomadas de decisões acerca do Programa. 
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5 COSIDERAÇÕES FINAIS E SUSGESTÕES 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral avaliar a implementação do PASE da 

Política de Assistência Estudantil do IFPB, nos campi implantados da segunda fase do Plano 

de Expansão da RFEPCT, segundo o modelo de avaliação proposto por Draibe (2001) e a 

partir das competências do referido programa.  

O primeiro objetivo foi delinear um esboço da formação da estrutura organizacional 

dos campi do IFPB, responsável pela implementação do PASE, possibilitando a compreensão 

do Sistema Gerencial e Decisório que envolve o Programa. 

No que se refere ao Sistema Decisório foi possível avaliar que a estrutura 

organizacional em que se assenta o PASE é descentralizada. O IFPB deixa a cargo dos campi 

a responsabilidade pelo direcionamento do processo de implementação do Programa, o que 

possui vantagens e desvantagens dentro do processo.  

A principal vantagem é a liberdade que a equipe de Assistência Estudantil possui para 

executar as ações e se adaptar às especificidades de cada região e público-alvo destas ações. 

No entanto, é importante destacar que a importância desse grau de autonomia concedido à 

equipe venha atrelado com o conhecimento a respeito do programa que estão implementando. 

A desvantagem é que a falta de uniformidade quanto à adoção de procedimentos como 

planejamento e controle das ações executadas, que por sua vez, está relacionada com a visão 

da gestão local de cada unidade, acerca de como conduzir a implementação e execução das 

atividades competentes ao Programa. Já que à PRAE cabe a função de dar as diretrizes 

sistêmicas nesta condução. 

No que se refere ao Sistema de Divulgação e Informação, o objetivo foi analisá-lo, 

nos campi, entendendo como os atores envolvidos conhecem o PASE - com suas 

competências e o papel que lhe cabe dento da Política de Assistência Estudantil da Instituição. 

 Após a análise foi possível constatar que nenhum dos entrevistados possuía 

conhecimento pleno do PASE, a maioria não conhecia seus objetivos e competências, 

chegando a confundir com competências de outro programa da Política. Mas, ainda assim, 

expressaram a visão da integralidade do estudante enquanto sujeito, e conseguiram fazer uma 

correlação do Programa e sua função dentro da Política, no auxílio às ações de permanência 

para redução da evasão, guardando as devidas correspondências com o PNAES. 

 Para os estudantes, os beneficiários do Programa, a divulgação segue na mesma linha 

dos servidores, pois eles tomam conhecimento das ações que serão realizadas, principalmente 
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pelas comunicações orais em sala de aula, mas não existe uma divulgação do PASE em si. Os 

entrevistados acreditam que os estudantes participam das ações, porém não entendem que elas 

são pertencentes à Assistência Estudantil e, ainda menos, a um programa específico dentro da 

Política. 

 Entende-se que a falha no Sistema de Divulgação e Informação do PASE compromete 

o cumprimento dos objetivos nele traçados, uma vez que os implementadores necessitam 

compreender o que é o Programa, as motivações da sua institucionalização e as repercussões 

no cumprimento ou não das competências na Política; e os estudantes, de igual forma, para 

aderirem às propostas relacionadas ao Programa. 

O terceiro objetivo específico foi identificar a existência de algum Sistema de Seleção 

específico para o PASE ou alguma de suas ações, tanto no que tange aos agentes executores 

quanto aos estudantes dos campi investigados. 

 Para os agentes implementadores não foi identificado nenhum tipo de seleção 

específico para atuarem na implementação do PASE. Considerando que a principal forma de 

ingresso no IFPB dos profissionais que compõe a equipe multiprofissional da Assistência 

Estudantil é o concurso público para a carreira de Técnico-Administrativo em Educação, 

foram analisados os editais lançados desde o início ano de 2011 até 2017 e nenhum deles fez 

referência, nas atribuições dos cargos, à atuação no âmbito do Programa. Acredita-se que a 

generalidade e diversidade nas atribuições do servidor, que não atua apenas no PASE, mas em 

outras atividades relacionas à saúde e com públicos diversos, pode interferir no desempenho 

para o cumprimento dos objetivos do Programa. 

 De igual modo, não foi identificado nenhuma espécie de seleção para que os 

estudantes tenham acesso às atividades do PASE, uma vez que foi consenso entre os 

profissionais, que as ações de saúde são universais. Essa compreensão por parte dos 

implementadores é essencial, além de ser avaliada como um fator positivo, considerando que 

a vulnerabilidade está além da hipossuficiência financeira, mas a saúde, em seu conceito 

holístico, e baseada no princípio da integralidade da assistência, pode interferir e ser afetada 

por questões de ordem econômica e financeira. 

No tocante ao Sistema de Capacitação, o objetivo foi examinar o papel desempenhado 

pelo IFPB na viabilidade de capacitação específica para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas com as competências do Programa nos campi. 



91 

 

 

 

Examinado o conteúdo das falas dos entrevistados todos foram unânimes, inclusive a 

PRAE, ao afirmarem que o IFPB nunca promoveu nenhuma capacitação interna específica 

para o PASE.  

A falta de capacitação específica para implementar o PASE é o principal entrave no 

processo de implementação do Programa, uma vez que a capacitação específica, seria um 

canal para obtenção de informações adequadas sobre o referido Programa e facilitaria o 

processo de divulgação entre os implementadores acerca das principais informações 

necessárias para compreensão da importância das ações do PASE para os estudantes. 

Em relação aos Sistemas internos de Monitoramento e a Avaliação, pretendia-se 

descrever como eles aconteciam em torno das atividades implementadas pelos agentes 

executores do PASE, verificando a correspondência das ações com as competências do 

Programa. 

O cumprimento deste objetivo ficou prejudicado, tendo em vista que não foi 

identificado nenhum sistema ou instrumento de monitoramento institucionalizado para a 

produção de informações e indicadores específicos para o Programa, e as avaliações internas, 

quando ocorrem, não são de forma sistematizadas, nem cumprem a finalidade principal que 

são as correções das falhas no processo de implementação. 

Alguns servidores mencionaram a entrega de relatórios mensais as suas coordenações, 

e anuais, dos relatórios de gestão, porém, apenas relatam as ações realizadas e os resultados 

alcançados, mas não buscam discutir as falhas, nem alternativas para solucionar problemas 

ou melhorar os resultados. A importância das avaliações está além da transparência pública, e 

se torna relevante para a gestão pública como um todo, principalmente no contexto político e 

econômico brasileiro na atualidade, e a diminuição de repasse de recursos financeiros para as 

instituições públicas de educação, e os recursos devem ser empregados com racionalidade. 

Por fim, pretendeu-se esboçar o Sistema Logístico e Operacional do PASE em cada 

campus, tendo as competências do Programa como balizadoras da análise, já que na 

avaliação da implementação, esse sistema se debruça sobre a atividade-fim do Programa, 

sobre como as ações são executadas e que recurso é necessário mobilizar para que elas 

aconteçam. 

A avaliação ou a construção de um esboço desse sistema foi inviabilizada no campus 

Patos, tendo em vista que o entrevistado questiona a própria implementação do Programa, 

mas admite a existência de poucas ações, que possivelmente tenham relação com o PASE. 
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No campus Monteiro, de um modo geral, os implementadores desconhecem a 

existência de recursos financeiros específicos para a execução das ações do PASE, mas 

consideram satisfatórios os recursos materiais e a infraestrutura que são disponibilizados para 

a realização das atividades do Programa. 

A fragilidade deste sistema relatada foi a falta de recursos humanos, pois são poucos 

servidores para realizarem as atividades que não se restringem ao PASE. 

Ainda assim, em confrontação das competências do Programa com as falas dos 

entrevistados, para identificar o cumprimento dos objetivos através das ações executadas, 

avaliou-se que a maioria das competências são cumpridas pelas ações que são realizadas, no 

entanto, como não existe um planejamento com as metas a serem alcançadas através de cada 

ação, não foi possível avaliar os resultados esperados e se os objetivos do PASE estão sendo 

alcançados. 

De fato, não existiu um planejamento para a implementação do PASE nos campi 

investigados, e a inexistência desse planejamento acarretou os problemas citados nas 

categorias avaliadas no capítulo anterior, sendo os principais deles: a falta de promoção, por 

parte do IFPB, de capacitação interna para os servidores da instituição para atuarem no âmbito 

do programa e o desconhecimento dos agentes acerca do programa que estão implementando.  

No decorrer da pesquisa, algumas limitações foram apresentadas. A primeira delas foi 

a falta de adesão dos servidores em participar da pesquisa, por entenderem que não faziam 

parte das atividades ligadas à saúde. Foi necessário esclarecer o conceito de saúde adotado na 

pesquisa e as atividades que faziam parte da Assistência Estudantil. Ainda assim, apenas dez, 

de dezesseis participantes previstos aceitaram participar. Outra dificuldade no convencimento 

foi a distância física, sendo realizadas duas formas de contato diferentes: ligações para o 

telefone institucional e correio eletrônico institucional. Para alguns, o contato também foi 

através do telefone pessoal. 

A terceira dificuldade foi a pesquisa documental, pois os documentos específicos do 

PASE foram inexistentes. O que se teve acesso foram aos relatórios mensais do setor e de 

gestão do campus de alguns anos, além de planos de ações que se referiam às atividades dos 

setores, e dentro deles, algumas ações guardavam correspondência com o Programa. 

A pesquisa, por ser avaliativa de um processo de implementação, pode contribuir com 

a gestão do IFPB, ao sugerir um roteiro de implementação do PASE, com medidas para 

tentar sanar as fragilidades encontradas na implementação atual, e que pode ser aplicado nos 

futuros campi a serem implantados na Instituição, ou naqueles já implantados, aproveitando o 
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momento oportuno, com a reformulação da Política de Assistência Estudantil e a implantação 

do módulo saúde no SUAP. Segue o roteiro: 

 

a) Mobilizar a comunidade do IFPB para a construção de uma resolução interna, 

específica para o PASE; 

b) Capacitar os servidores que compõem as equipes multiprofissionais dos campi, com 

conteúdo abrangente, que trate não apenas dos documentos normativos do PASE e 

suas competências, mas da Assistência Estudantil e seus objetivos, e o papel da equipe 

dentro de uma instituição de educação, ressaltando as diferenças em relação à atuação 

nos serviços de saúde; 

c) Passar a existir previsão orçamentária específica para o PASE, dentro do orçamento 

para Assistência Estudantil; 

d) Orientar as equipes para a construção de um Plano de Ações Anual para o PASE, que 

contenha as metas relacionadas a cada objetivo do Programa, além das ações, dos 

sujeitos envolvidos, o período e público-alvo; 

e) Divulgar o Plano de Ações Anual com a comunidade institucional; 

f) Possibilitar o acompanhamento da execução do Plano de Ações Anual, tanto pela 

gestão dos campi como pela PRAE, através do registro no módulo saúde do SUAP; 

g) Em conjunto com a equipe do Planejamento Estratégico Decenal (PLANEDE) e/ou da 

Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DTI), construir indicadores que possam 

ser extraídos diretamente do SUAP saúde, e auxiliar as gestões e as equipes dos campi 

na realização das avaliações internas e tomadas de decisões; 

h) Realizar avaliações internas periodicamente com a participação de todos da equipe 

multiprofissional (semestral e/ou anualmente), observadas as especificidades de cada 

campus; 

i) Publicar e divulgar os resultados das avaliações internas, acompanhadas de novas 

estratégias, para a correção de possíveis falhas; 

j) Consultar os estudantes sobre as ações realizadas e as sugestões de ações futuras. 

 

É importante ressaltar que estas medidas são genéricas e não pretendem alcançar todos 

os problemas que podem ocorrer durante o processo de implementação, mas propõe medidas 

que tornam o processo de implementação sistematizado, propiciando uma identificação rápida 
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das falhas, e por sua vez, mais agilidade na construção de soluções, utilizando os recursos 

públicos com racionalidade. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Esclarecimentos  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Avaliação da Implementação do 

Programa de Atenção à Saúde do Estudante do Instituto Federal da Paraíba, que tem como 

pesquisador responsável Isabelle Martins Teotonio.  

Esta pesquisa pretende é avaliar a implementação do Programa de Atenção à Saúde do 

Estudante (PASE) da Política de Assistência Estudantil do IFPB, nos campi implantados da 

segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, segundo o modelo de avaliação proposto por Draibe (2001) e a partir das 

competências do referido programa 

O motivo que nos leva a realizar este estudo é trazer um olhar mais atento ao 

Programa, através da sua implementação, iniciada em 2011 até os dias atuais. Com isso se 

pretende contribuir com reflexões acerca do processo de implementação, identificando os 

pontos fortes e possíveis gargalos no processo que podem influenciar no cumprimento das 

competências do programa, assim como fornecer subsídios à Instituição, para tomadas de 

decisão em relação ao PASE, ressaltando que existem vários métodos, na literatura que trata 

de avaliações de políticas públicas, para a avaliação de processos, seja de projetos, programas 

ou planos, e esta pesquisa, utilizará o modelo de avaliação de processo de implementação 

proposto por Draibe (2001). 

Caso você decida participar, você deverá conceder uma entrevista que precisará ser 

gravada, com sua autorização para posterior degravação e análise de conteúdo. Sua identidade 

será protegida pelo anonimato. Em média a entrevista poderá chegar a 30mint. Durante a 

realização basta responder as perguntas proposta pela pesquisadora que versão sobre O PASE 

no IFPB, não havendo previsão de riscos. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Isabelle Martins Teotonio pelos seguintes contatos: (##) #####-#### ou pelo e-mail: 

#################.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio 

Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Isabelle Martins Teotonio.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Avaliação da Implementação do Programa de Atenção à Saúde do Estudante do 

Instituto Federal da Paraíba, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

____________________________, ____/____/____ 

Local   data 

 

  

_______________________________________________  

      Assinatura do participante da pesquisa  

 

 

Declaração do pesquisador responsável  

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Avaliação da Implementação do Programa 

de Atenção à Saúde do Estudante do Instituto Federal da Paraíba, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 510/16 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e 

Sociais. 

 

_________________________, ____/____/____ 

Local   data 

 

 

_______________________________________________ 

Isabelle Martins Teotonio 

  

    

 

 

Impressão  
datiloscópica do  

participante   
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVÇÃO DE VOZ 

 

  Eu, ___________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada Avaliação da 

Implementação do Programa de Atenção à Saúde do Estudante do Instituto Federal da 

Paraíba poderá trazer e, entender os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim 

como, estar ciente da necessidade de gravação da minha entrevista, AUTORIZO, por meio 

deste termo, a pesquisadora Isabelle Martins Teotonio a realizara gravação da minha 

entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

  Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da 

pesquisadora acima citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 

revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora e após esse período, serão destruídos e,  

6. serei livre para interromper a minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

_____________________________, ____/____/____ 

Local   data 

 

_______________________________________________ 

                     Assinatura do participante da pesquisa 

 

             _________________________________________________ 

   Isabelle Martins Teotonio 

  

Impressão  
datiloscópica do  

participante   
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 1 

(Servidores dos campi) 

 

1. Como e quando você conheceu o Programa de Atenção à Saúde do Estudante (PASE)? 

2. Quais os objetivos/competências do Programa? 

3. Como o cumprimento destas competências se relaciona com a Política de Assistência 

Estudantil do IFPB? 

4. Que atores colaboraram para a implementação do PASE neste campus? 

5. Descreva como a equipe se organiza para a implementação das atividades relacionadas 

ao PASE?  

6. Qual o papel da gestão nessa organização? 

7. Relate as dificuldades enfrentadas por você, na implementação do PASE neste campus. 

8. Que fatores contribuíram para a implementação do PASE nesse campus? 

9. O campus recebeu autonomia para a implementação do programa? 

10. Como a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis influencia as atividades do PASE nesse 

campus? 

11. Como os estudantes do campus tomam conhecimento do PASE, assim como das 

atividades a ele relacionadas? 

12. Quais são os critérios de seleção, preferência ou público-alvo das atividades do PASE? 

13. Como foi o treinamento ou capacitação que os servidores receberam para implementar 

o Programa? Você entendeu que foi suficiente? 

14. De que maneira a equipe realiza o acompanhamento da implementação do PASE?  

15. Como são realizadas as avaliações internas? Qual a sua contribuição nesse processo? 

A comunidade recebe algum retorno? 

16. Como ocorre a relação entre os objetivos do PASE e os recursos financeiros 

disponíveis? 

17. Fale sobre a infraestrutura e recursos materiais disponibilizados pela instituição para 

que desempenhe as suas atividades. Eles lhe auxiliam e são suficientes para a 

implementação das atividades do PASE? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 2 

(Servidores da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis) 

 

1. Fale sobre a influência da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis na implementação do 

PASE nos campi, especialmente, nos de Monteiro e Patos.  

2. Como esta Pró-Reitoria busca levar informações acerca do PASE e suas ações aos 

implementadores e estudantes (público-alvo) do programa nos campi? 

3. Relate o papel desta Pró-Reitoria na promoção de capacitação dos implementadores do 

PASE. 

4. De que forma esta Pró-Reitoria compreende as condições de infraestrutura, de 

recursos financeiros e de tempo para implementação do PASE e alcance dos seus 

objetivos? 

5. Descreva como ocorre o acompanhamento das ações de implementação do PASE nos 

campi. Como estas ações são avaliadas? 

 

 

 


