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IDENTIFICAÇÃO

LINHA DE REFLEXÃO:

( x ) I – Perfil da universidade;

(   ) II – Orçamento e financiamento da universidade;

(    ) III – Gestão democrática, transparente e participativa;

(    ) IV – Diretrizes para o ensino, a pesquisa e a extensão;

( x ) V – Política de expansão da universidade.

01 – PROBLEMA/JUSTIFICATIVA

VINCULAR A ASSISTENCIA ESTUDANTIL À EXPANSÃO UNIVERSITÁRIA

É  ilegítimo  expandir  cursos  e  vagas  na  Universidade  sem  que  estejam 

concomitantemente  associados  a  uma  política  condizente  e  decente  de 

Assistência Estudantil!

02 – PROPOSTA/TESE

EIXOS NORTEADORES PARA A ASSISTÊNCIA:

• promover o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos estudantes da 

UNEMAT, na perspectiva da inclusão social e da democratização do ensino;

•  contribuir  para aumentar a eficiência e a eficácia do sistema universitário, 

prevenindo e erradicando a desistência e a evasão;



• consolidar a expansão de um sistema de informações sobre assistência ao 

estudante  na  UNEMAT,  por  meio  da  implantação  de  um  banco  de  dados 

estadual;

• realizar pesquisa via sistema de matrículas, semestralmente, para atualização 

do  Perfil  Socioeconômico  e  Cultural  dos  Estudantes  de  Graduação  e  Pós-

graduação da UNEMAT, a título de criação de um banco de dados;

•  definir  um sistema de avaliação dos programas e  projetos  de  assistência 

estudantil por meio da adoção de indicadores quantitativos e qualitativos para 

análise  das  relações  entre  assistência  x  evasão/desistência,  assistência  x 

rendimento acadêmico.

PROPOSTA 

EIXOS NORTEADORES PARA OS PROJETOS:

1 - Restaurantes

• devem funcionar como espaços multifuncionais, aptos a realizar atividades de 

desenvolvimento comunitário, de promoção da saúde e da educação alimentar, 

espaço para campanhas educativas, como por exemplo, palestras e oficinas 

por acadêmicos e profissionais da área.

• oferecer refeições adequadas do ponto de vista sanitário e nutricional, em 

local confortável e de fácil acesso, a preços acessíveis (acompanhando o valor 

do  programa dos restaurantes  populares),  destinadas preferencialmente,  ao 

público em situação de risco alimentar. Devendo a universidade subsidiar o 

custo adicional das refeições.

• beneficiar os agricultores familiares da região e garantir o fornecimento de 

gêneros alimentícios de boa qualidade.

• a forma de gestão do restaurante deverá ser discutida amplamente com os 

segmentos.

•  para o caso de restaurantes universitários (não de refeitórios),  usar como 

referencial de construção e estruturação o modelo das exigências do projeto de 

restaurantes populares do governo federal.

2 - Moradias estudantis:

• Garantir o acesso e permanência de estudantes no ensino superior;

• diminuir o déficit habitacional por Moradia Estudantil;



• atender os estudantes de baixa renda oriundos de outras cidades e de outros 

estados brasileiros e de outros países;

•  a  edificação  deverá  levar  em consideração  o  melhor  dimensionamento  e 

posicionamento das aberturas. O conforto térmico da casa deverá nortear o 

projeto;

• o dimensionamento dos dormitórios é determinante para a qualidade de vida 

dos moradores.

•  o  dormitório  deverá  levar  em  consideração  o  melhor  aproveitamento  do 

espaço com ampla área de parede para eventual uso com prateleiras, ampla 

abertura de janela. Os armários embutidos são essenciais a otimização do uso 

do espaço, bem como diminuir os custos com mobiliário;

• em caso de mais de um pavimento, as cozinhas deverão ser distribuídas, uma 

por pavimento, para suprir a demanda dos moradores de cada bloco.

03 - RESUMO

Problema: Na  identificação  do  perfil  sócio-econômico  dos  estudantes  da 

UNEMAT: 63,5% é a demanda potencial por programas assistenciais, sendo a 

maior necessidade a alimentação, moradia e o transporte, respectivamente. 

Justificativa: De 2002 a 2007 -  Aumento de 64,4% de vagas ofertadas.  A 

UNEMAT cresce em número de acadêmicos matriculados, porém a Assistência 

Estudantil  não  acompanha  de  modo  algum  a  evolução  de  matrículas  dos 

cursos regulares. Conseqüências: Evasão e Desistência.

Proposta: Vincular  a  política  de  assistência  estudantil  com  a  política  de 

expansão  universitária,  onde  a  concessão  de  número  de  leitos/semestre  e 

número  de  refeições/dia  estejam vinculados a  partir  de  um percentual  fixo, 

referente às vagas ofertadas em cursos regulares, com garantia de recursos e 

previsão  de  implantação  no  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  –  PDI 

elaborado pelos campi.
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