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É APENAS UM CÃO!!!  

   

De vez em quando escuto alguém dizer:  

- Pára com isso! É apenas um cão!!!  

Ou então: 

- Mas é muito dinheiro pra se gastar com ele!  

É apenas um cão! 

Estas pessoas não sabem do caminho percorrido,  

do tempo gasto ou dos custos que significam "apenas um cão".  

Muitos dos meus melhores momentos me foram trazidos por "apenas um cão".  

Por muitas horas em minha vida, minha única companhia era "apenas um cão".  

E eu não me senti desprezado.  

Muitas de minhas tristezas foram amenizadas por "apenas um cão".  

E naqueles dias sombrios,  

o toque gentil de "apenas um cão" me deu conforto e motivo para seguir em frente.  

E se você também é daqueles que pensam que ele é "apenas um cão",  

com certeza deve entender bem expressões como "apenas um amigo",  

"apenas um nascer de sol",  

"apenas uma promessa"...  

"Apenas um cão" deu à minha vida a verdadeira essência da amizade,  

da confiança,  

da pura e irrestrita felicidade.  

"Apenas um cão" faz aflorar a compaixão e  

a paciência que fazem de mim uma pessoa melhor.  

Por causa de "apenas um cão" eu me levanto cedo,  

faço caminhadas e olho com mais amor para o futuro.  

Porque pra mim... e pras pessoas como eu... não se trata de "apenas um cão",  
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das lembranças afetuosas do passado;  

da pura felicidade do momento presente. 

"Apenas um cão" faz brotar o que há de bom em mim  

e dissolve meus pensamentos e as preocupações do meu dia.  

Eu espero que,  

algum dia,  

as pessoas entendam que não é "apenas um cão",  

mas aquilo que me torna mais humano  

e me permite não ser "apenas um homem"...  

Então, da próxima vez em que você escutar a frase  

"É apenas um cão!",  

apenas sorria para essas pessoas porque elas "apenas não entendem..."  

(nunca tiveram uma flor....) 

 

 

Autora: Sandra Dee (Tradução: Cris Sousa)  

Fonte: http://www.focinhofeliz.com.br/mat-apenas.htm
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RESUMO 

 

 

No Brasil, desde a expansão das Instituições de Educação Superior (IES) privadas, ocorrida 
na década de 1960, instalou-se o financiamento para estudantes de educação superior com 
recursos federais no país. O Estado de Santa Catarina também instituiu este modalidade de 
incentivo estudantil a partir da promulgação da Constituição Estadual em 1989, com a criação 
do “Art. 170”, cujo objetivo principal é atender aos estudantes carentes financeiramente, 
auxiliando-os a permanecer nas IES localizadas no interior catarinense. Diante deste contexto, 
esta pesquisa, realizada no âmbito do grupo “Edupesquisa”, pertencente ao Programa de Pós-
Graduação em Educação/Mestrado em Educação (PPGE/ME) da Universidade Regional de 
Blumenau - FURB analisa o funcionamento do Art. 170 em uma das mais antigas IES 
catarinenses a usufruírem deste benefício, a FURB. Nosso objetivo é analisar a capacidade de 
atender aos seus propósitos enquanto política pública criada pelo Estado e executada com 
autonomia pelas IES. Para tanto, caracterizamos a dinâmica de funcionamento deste programa 
no período 1999 a 2008 vislumbrando suas dificuldades, limites, potencialidades e adequação 
à legislação pertinente. A justificativa desta pesquisa encontra-se na necessidade de analisar 
se os mecanismos que vêm sendo utilizados para a execução do programa na referida 
universidade permitem que o propósito de atendimento aos estudantes carentes 
financeiramente seja atendido. Os procedimentos teórico-metodológicos envolveram a 
realização de uma pesquisa qualitativa, em que os dados foram coletados por meio da análise 
de documentos e entrevistas semi-estruturadas com os atores responsáveis pelo Art. 170 na 
FURB. A análise foi apoiada também em dados quantitativos e teve por foco: indicadores de 
recursos aplicados, número de alunos atendidos, formulação e aplicação de critérios de 
seleção, métodos de acompanhamento, e a eficácia dos mecanismos estabelecidos apontando 
suas dificuldades e fortalezas. Os dados apontam que a Universidade Regional de Blumenau 
criou um mecanismo para assegurar o adequado emprego dos recursos do Art. 170 junto a 
Coordenadoria de Apoio ao Estudante – CAE, em parceria com a Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização – CEAFI do programa, que sugeriram e através da reitoria 
da FURB promoveram várias alterações na sua forma de execução a fim de aperfeiçoá-lo. As 
dificuldades encontram-se principalmente no compromisso do trabalho voluntário, o que 
dificulta as ações de fiscalização do programa e o devido atendimento às denúncias realizadas 
pela comunidade interna e externa. Considerando a direção dos recursos aplicados, a 
formulação e aplicação de critérios de seleção e os mecanismos de acompanhamento e 
exclusão temos que o art. 170 na FURB cumpre seus objetivos. Como dificuldades e limites 
têm a própria disponibilização dos recursos por parte do Governo do Estado, que são 
insuficientes, bem como o constante atraso no repasse destas parcelas. Outra limitação é a 
própria estrutura física e de logística para se trabalhar as questões relativas ao programa, pois 
necessita contar exclusivamente com o apoio da IES, sob pena de ter seus trabalhos não 
realizados, uma vez que não são previstas legalmente verbas estaduais visando à cobertura 
destes gastos. 
 
Palavras–Chave: Financiamento da Educação Superior. Financiamento Estudantil. Educação 
Superior em Santa Catarina. Artigo 170 da Constituição Catarinense. Artigo 170 na FURB.  



ABSTRACT 
 
 
In Brazil, since the expansion of Higher Education Institutions (HEIs) private, occurred in the 
1960s, set up the funding for students of higher education with federal resources in the 
country. The State of Santa Catarina also introduced this method of encouraging student from 
the promulgation of the State Constitution in 1989 with the creation of the Art 170 ", whose 
main goal is to serve financially needy students, helping them to remain in the IES located 
within Santa Catarina. In this context, this research, under the group "Edupesquisa", 
belonging to the Program of Graduate Studies in Education / Master of Education (PPGE / 
ME) of the Regional University of Blumenau - FURB analyzes the operation of Article 170 in 
a the older the IES catarinense enjoy this benefit, the FURB. Our goal is to analyze the ability 
to serve its purpose as public policy established by the State and implemented independently 
by the IES. Thus, characterizing the dynamics of running this program in the period 1999 to 
2008 seeing its difficulties, limitations, potential and suitability to the relevant legislation. The 
justification of this research is the need to examine whether the mechanisms being used to 
implement the program in the university allow the purpose of attending to financially needy 
students to be successful. The theoretical and methodological procedures involved the 
implementation of a qualitative research, in which the data were collected through analysis of 
documents and semi-structured interviews with the actors responsible for Article 170 in 
FURB. The analysis was also supported by quantitative data and has the focus: indicators of 
resources used, number of students attended, formulation and application of criteria for 
selection, monitoring methods, and effectiveness of mechanisms established pointing their 
difficulties and strengths. The data suggest that the Regional University of Blumenau has 
created a mechanism to ensure the appropriate use of resources of par 170 at the Coordination 
of Student Aid - CAE, in partnership with the Commission for Monitoring and Surveillance - 
CEAFI program, and suggested that through the rectory of FURB promoted several changes 
in its form of execution in order to improve it. The difficulties are found mainly in 
undertaking voluntary work, which makes the actions of the surveillance program and by 
attending to complaints made by internal and external community. Considering the direction 
of resources applied, the formulation and implementation of the selection criteria and 
mechanisms for monitoring and exclusion that we have art. 170 FURB meet in their goals. 
How have the difficulties and limits the availability of resources by the State Government, 
which is insufficient, and the constant delay in the transfer of these parcels. Another limitation 
is the physical infrastructure and logistics to work for issues relating to the program, it must 
rely solely on the support of the IES, under penalty of having their work not performed, since 
no state funds are legally referred to the coverage these expenses. 
 
Keywords: Financing of Higher Education. Financial Aid. Higher Education in Santa 
Catarina. Article 170 of the Constitution Catarinense. Article 170 in FURB. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

"Meu ideal político é a democracia, para que todo 
homem seja respeitado como indivíduo e nenhum 
venerado." 

 
(Albert Einstein)  

 

O meu interesse como pesquisador pelo tema de financiamento da educação 

superior nasceu durante o período de estudante de graduação do curso de Ciências da 

Computação na Universidade Regional de Blumenau - FURB. Nesta condição, eleito por três 

mandatos consecutivos presidente do Centro Acadêmico daquele curso e, por conta disso, 

representando um contingente de quase mil alunos - deparava-me praticamente todos os dias 

com inquietações em relação às bolsas de estudo previstas no Art. 170 da Constituição 

Estadual do Estado de Santa Catarina, as quais são destinadas exclusivamente à educação 

superior desta unidade da federação. De um lado, percebia que muitos alunos criticavam, mas, 

por outro, via que quando contemplados vários passavam a divulgar e alguns até mesmo a 

defender esta forma de financiamento estudantil.  

Importante frisar que na condição de aluno da graduação, por opção pessoal, 

jamais me inscrevi visando obter tal forma de benefício, apesar de sempre necessitar de 

grandes esforços para manter-me estudando na universidade. Mas, independente disto, em 

virtude do grande número de acadêmicos que me procuravam diariamente, sempre me 

mantive informado sobre sua abrangência e respectivas ações.  

  O Art. 170 da Constituição Estadual de Santa Catarina consiste no repasse de 

verbas públicas visando o pagamento parcial das mensalidades de acadêmicos carentes. Esta 

lei prevê que dentre os 25% da receita do estado obrigatoriamente destinadas para a educação, 

5% sejam repassados a estudantes matriculados nas IES legalmente habilitadas a funcionar no 

Estado – ou seja, um quinto dos recursos deve ser destinado à educação superior.  

Continuei, anos mais tarde, acompanhando este programa1 mesmo que fora dos 

“muros da universidade”. Seja na qualidade de participante de diversas entidades 

comunitárias, seja na função de apresentador de programas comunitários locais na TV e 

mesmo no rádio e ainda como colunista de jornais regionais, passei por inúmeras situações de 

contato através deste tema com a comunidade de Blumenau e das cidades vizinhas. Estas 

                                                 
1 É corrente, entre os alunos e docentes da FURB, chamar o Artigo 170 da Constituição Estadual de Santa 
Catarina de “programa de financiamento” embora, no senso estrito, ele não o seja. Sendo assim, ao longo deste 
texto, tanto nos depoimentos transcritos quanto na linguagem do autor a palavra “programa” poderá aparecer 
referindo-se às bolsas de estudo com que jovens catarinenses são beneficiados em função de recursos 
assegurados pelo Artigo 170 da Constituição Estadual e legislações complementares.    
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despertavam minha atenção e em alguns momentos comoviam-me por notar o grande anseio 

que a busca pelos recursos do art. 170 despertava em inúmeras famílias, principalmente em 

jovens que pretendiam ter uma melhor qualificação para o mercado de trabalho e 

objetivavam, para isso, adentrar a educação superior, através deste benefício.  

De acordo com o Art. 211 da Constituição da República Federativa do Brasil 

(BRASIL, 1988), a distribuição da responsabilidade e organização dos sistemas de ensino 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios é constituída da seguinte forma: 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos 
Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e 
exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, 
de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e 
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996). 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 
na educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
14, de 1996). 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e médio. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 14, de 1996). 

Principalmente após a Lei nº 9.394/1996, houve uma expansão do número de 

Instituições de Educação Superior2 (IES) privadas em todo o país, como mostram dados do 

Censo da Educação Superior Brasileira 1991-2007, elaborado pelo Ministério da Educação 

por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(BRASIL, 2007).  

Um crescente número de instituições privadas vem abrindo espaço para o 

ingresso de novos acadêmicos. De acordo com Tavares e Chambouleyron (2001, p. 48) “[...] 

no Brasil, assim como em muitos países do mundo, o ensino privado é ‘um bom negócio’”. 

Porém, de acordo com Giolo (2006, p. 34), “[...] a sinais de cansaço no sistema e muitas 

instituições manifestam dificuldade em manter o nível de investimento anterior porque as 

matrículas nos cursos de sustentação estão diminuindo”. Amaral (2008, p. 264) reafirma esta 

dependência dos alunos, pois segundo ele, “as instituições particulares, no sentido estrito, são 

financiadas quase que totalmente pelos recursos oriundos do pagamento de mensalidades, 

                                                 
2 Nesta pesquisa, ao utilizarmos a sigla IES estaremos fazendo referência a qualquer instituição de educação 
superior independente de sua organização acadêmica e natureza jurídica, sejam elas Universidades, Centros 
Universitários, Faculdades, Faculdades Integradas, Institutos e Escolas Superiores – conforme regulamentadas 
pelo Decreto Federal nº 3.860/2001 relativo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 
9.394/1996 (BRASIL, 1996).  
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88%”, podendo chegar a 93%, se consideramos os que são efetuados via FIES, concluem os 

seus estudos.  

Neste contexto “não será de estranhar se, logo mais, começarem as falências de 

instituições de educação superior, a exemplo do fechamento de cursos que já está ocorrendo” 

afirma Giolo (2006, p. 34). Assim, apesar desta aproximação entre população e IES por meio 

do aumento no número de vagas, principalmente nas privadas, um percentual considerável, 

em virtude das dificuldades financeiras, ainda não consegue dar continuidade ou sequer dar 

início aos estudos.  

Mas além dos custos das mensalidades, há que considerar outros elementos 

diretamente envolvidos com a permanência dos estudantes na ES e que implicam em novas e 

significativas despesas: livros, fotocópias, transporte, alimentação, enfim, gastos básicos de 

um estudante de nível superior, sendo que muitos ainda necessitam somar aos valores 

despendidos a moradia. 

Se o acesso não ocorre por meio da ampliação de vagas em IES públicas, resta 

como alternativa o financiamento de estudantes em IES privadas. Segundo Chaves et. al. 

(2008), de acordo com a doutrina neoliberal, o Estado, ao longo dos anos, produziu um setor 

público ineficiente e marcado pelo privilégio, diferente do setor privado, que desenvolve as 

atividades com eficiência e qualidade. O acesso a educação superior através das privadas tem 

sido defendida sob os argumentos de que isto controlaria a desigualdade de forma mais 

rápida, mais eficiente e mais barata, além do que descentralizaria as oportunidades de 

ingresso, evitando o deslocamento para as grandes cidades e capitais. 

De modo geral, no Brasil há duas formas de um estudante matriculado em uma 

IES privada conseguir apoio financeiro para realizar seus estudos.  

A primeira delas é o recebimento de uma bolsa. Geralmente esta modalidade 

permite ao aluno pagar suas mensalidades em troca do cumprimento de algum tipo de 

condição pré-estabelecida, tal como a realização de atividades de pesquisa, extensão ou 

trabalho. 

A outra forma consiste na busca de financiamento. Como o próprio nome sugere, 

contratar um financiamento significa adiar o pagamento das mensalidades, assumindo um 

contrato que gerará uma dívida com um credor público ou privado e que cobrará juros e taxas 

administrativas por este serviço. Existem diversas formas de financiamento (como veremos 

adiante), dentre os quais o conhecido por crédito educativo.  

Visando ampliar as condições de acesso à educação superior no país, o Governo 

Federal, os Estados e alguns municípios, atendendo à legislação pertinente vêm ofertando, por 
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meio de programas de apoio financeiro sistemáticos, formas alternativas no sentido de 

financiar as IES privadas e seus estudantes. Como exemplo disto, há diversos Estados da 

Federação com programas próprios de financiamento3.  

Dentre os programas estaduais de financiamento está o Art. 170 da Constituição 

Estadual de Santa Catarina, promulgado em 1989, que tinha inicialmente o objetivo de prestar 

assistência financeira anual às fundações de educação superior instituídas por lei municipal. 

O artigo 212 da Constituição Brasileira promulgada em 1988 define, com relação 

aos recursos financeiros públicos direcionados à educação, que: 

 
A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18%, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios 25% no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida e proveniente de 
transferências, na manutenção de desenvolvimento do ensino 
(BRASIL, 1988). 

 

  A questão do apoio público as IES privadas atinge não apenas os estudantes 

mas, também, as próprias instituições. Na última década, apesar do enorme incremento no 

número de novas IES, cursos e vagas por todo o país, a ociosidade e a inadimplência têm sido 

grandes, gerando sérias restrições de recursos financeiros e limitando significativamente o 

desempenho e o planejamento das IES (AMPESC, 2009).  

Ao mesmo tempo, a sociedade também tem questionado cada vez mais a 

qualidade dos serviços educacionais oferecidos. A simples oferta de vagas não tem sido o 

único critério para matrícula de um estudante em uma IES. Existe crescente preocupação dos 

órgãos educacionais competentes - dos Conselhos Estaduais de Educação e do próprio MEC 

com relação ao tema, gerando preocupação em torno do fechamento de cursos e IES por mau 

desempenho em processos avaliativos desenvolvidos por órgãos competentes4.  

O financiamento estudantil da educação superior brasileira (na modalidade de 

bolsa ou concessão de crédito), em função desses fatores e de suas implicações não só no 

campo educacional, mas também no econômico, social e político, tem se constituído em tema 

de grande interesse em todo o país, mas, a despeito de sua importância, não tanto de 

investigações e debates acadêmicos. 

Esta dissertação tem por objeto de pesquisa a análise de uma política pública 

estadual de financiamento estudantil da educação superior promovida pelo Estado de Santa 

                                                 
3 Temos como exemplo o “FAZ Universitário” da Bahia, o “Nossa Bolsa” do Espírito Santo e o “PROCRED e o 
PROCENS”, ambos do Rio Grande do Sul, que serão abordados mais adiante.  
4 Estes promovem avaliações para o credenciamento e recredenciamento de IES assim como para autorização e 
renovação da autorização de cursos. Antigo Provão, atual ENADE – Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes – controle do Estado sobre a qualidade.  
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Catarina: trata-se de um programa popularmente conhecido como “Art. 170”. Ele propõe 

financiamento estudantil por meio da concessão de bolsas de estudo em IES pagas a 

estudantes oriundos de famílias de baixa renda financeira. Dessa forma, tem suprido a 

ausência de universidades públicas no interior do estado catarinense permitindo, a 

permanência de estudantes na sua cidade ou o seu deslocamento a localidades próximas 

visando à manutenção na educação superior. 

O estudante beneficiado, em contrapartida a ser cumprida pelo recebimento deste 

auxílio, presta serviços voluntários. A disputa por bolsas é variável segundo o número de 

candidatos demandantes existentes em cada instituição beneficiada; mas, em média, a cada 

dois candidatos um é contemplado e, para muitos, torna-se um verdadeiro “fio-de-esperança” 

em busca da tão sonhada titulação superior. 

 

 

1.1 - TEMA E PROBLEMA 

 

O Estado de Santa Catarina possui apenas duas IES públicas e gratuitas5: uma 

federal (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC), que oferta vagas na capital e uma 

estadual (Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC), que atua na capital e também 

no interior, porém com uma oferta restrita de cursos distribuídos em apenas nove municípios6. 

Esta oferta deixa regiões populosas do Estado, como o Vale do Itajaí (onde se localiza 

Blumenau, terceira maior cidade de Santa Catarina) e o Planalto Serrano, sem nenhuma 

unidade de educação superior pública e gratuita.  

Em 2008 foi anunciada pelo Governo Federal a criação da Universidade Fronteira 

do Sul – UFFS, uma nova Universidade Federal na região oeste de Santa Catarina, mais 

precisamente no município de Chapecó. Porém, ainda não sem data definida para o início de 

suas atividades7.  

                                                 
5 Desta análise excetuamos a Escola Agrotécnica Federal de Concórdia (EAFC) – município localizado no oeste 
catarinense; e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina – CEFET/SC presente em 
Florianópolis e mais cinco municípios catarinenses. 
6 A UDESC está presente em apenas nove municípios do interior do Estado de Santa Catarina, ofertando 21 
cursos no total (UDESC, 2009). Excetuando a capital Florianópolis, dentre os sete mais populosos municípios 
catarinenses (IBGE, 2007), ela tem campus apenas em Joinville, cidade mais populosa do estado (com apenas 
oito cursos) e Chapecó (somente um). 
7 Esta IES terá quatro outros campi fora do estado: Cerro Largo e Erechim, ambos no Rio Grande do Sul, e nos 
municípios paranaenses de Laranjeira do Sul e Realeza, ambos na região sudoeste do referido estado (MEC, 
2008). 
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Assim, mesmo quem não conhece geograficamente o Estado de Santa Catarina, 

diante dos dados mencionados pode observar que, a exemplo do que ocorre em outros 

estados, há neste também uma enorme lacuna em relação à distribuição das IES públicas pelo 

interior do mesmo, pois inclusive nas poucas cidades em que estas se fazem presentes, a 

oferta de cursos é extremamente restrita e de vagas é bastante escassa. Diante desta situação, 

cabe a grande parte dos estudantes catarinenses recorrer a instituições que, via de regra, 

cobram mensalidades.  

A histórica ausência do governo federal no que tange à ES em Santa Catarina, 

somado ao sonhado desenvolvimento regional de muitos municípios, fez com que surgissem 

as IES interioranas visando atender a demanda reprimida. Assim, o estado tem a peculiaridade 

de contar com muitas fundações municipais, inicialmente todas públicas, atualmente muitas 

destas privadas (HAWERROTH, 1999). As mais antigas pertencem à Associação Catarinense 

de Fundações Educacionais - ACAFE8 e, com exceção da UDESC, única estadual, todas 

cobram mensalidades. 

DOURADO (2001), ao analisar o processo de interiorização da educação 

superior por meio da discussão das fundações municipais, destaca a obscura relação entre o 

setor público e privado. Segundo o autor, a maioria das fundações municipais de educação 

superior foi constituída por meio de uma engenharia jurídica voltada para viabilizar a 

expansão do setor privado por intermédio de contratos de prestação de serviços e, ainda, pela 

cobrança de mensalidades dos alunos.  

As ambigüidades jurídicas destas instituições ditas municipais “[...] constituem 

fortes evidências de que a adoção do regime fundacional foi o meio encontrado para garantir a 

expansão privada da educação superior, sob os auspícios legais e o financiamento do poder 

público municipal”, tese corroborada por PEGORARO (2008, p. 12-13). 

No que diz respeito à aplicação dos recursos, o Art. 170 confere às IES 

catarinenses total autonomia para selecionar os estudantes, assim como para estabelecer 

critérios para fiscalizá-los e, eventualmente, se necessário descredenciá-los do programa, 

conforme o Art. 3º da Lei Complementar nº 281/2005. 

A FURB foi uma das primeiras IES de Santa Catarina a ter estudantes que 

pudessem usufruir dos benefícios do art. 170. Com o passar do tempo, estes passaram a ser 

distribuídos para mais de vinte IES em todo o estado. Desde então, os repasses do Governo 

                                                 
8 A ACAFE é uma entidade criada em 1974 e que congrega fundações municipais públicas e privadas de SC. As 
fundações públicas, embora atuem com estrutura administrativa e docente que atendem ao regime público, têm 
seus serviços cobrados dos alunos. As fundações privadas, da mesma forma, também cobram de seus alunos e 
geralmente não fins lucrativos – diferenciando-se por isso das IES do setor privado (ACAFE, 2009). 
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Estadual - tanto na quantidade de recursos, como no atendimento dos prazos estabelecidos – 

para as IES, assim como as denúncias de fraude na obtenção de bolsas têm sido largamente 

noticiados pelos jornais e periódicos de todo o Estado, tal o grau de importância que estas 

informações ganharam perante boa parte da população catarinense.  

A preocupação com a adequada aplicação dos recursos assume maior importância 

quando se considera que pouco se sabe ainda a respeito do processo de distribuição em geral 

dos recursos por parte das IES beneficiadas pelo Art. 170. 

Nos anos recentes, várias IES que usufruem do Art. 170 criaram comissões de 

acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos, conforme prevê a legislação 

estadual. Mas a FURB, além de ser uma das primeiras IES a usufruir do benefício, é das mais 

experientes no que tange à elaboração e aplicação das suas normas e diretrizes. Esta condição 

permitiu que ela viesse inclusive a idealizar e sediar, de forma pioneira, um evento para 

discutir as ações e conseqüências do Art. 170 entre as IES catarinenses - o “I Seminário 

Estadual das CEAFIS9 de Santa Catarina”, realizado em 06 de abril de 2006.  

Diante do exposto, esta pesquisa tem a seguinte pergunta de partida: qual a 

dinâmica de funcionamento do Art. 170 na FURB? Em outras palavras, como esta IES 

estrutura e organiza o sistema de distribuição e controle das bolsas do Art. 170 em 

consonância com as legislações vigentes?    

 

 

 

 

 

1.2 - OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como objetivo geral descrever e compreender a dinâmica de 

funcionamento do Art. 170 na FURB, de modo a analisar como esta instituição tem buscado 

atender aos objetivos estabelecidos nas legislações pertinentes. Deste modo, buscamos 

analisar suas possibilidades e limites enquanto política pública de financiamento da educação 

superior que, no uso de recursos públicos, deve manter-se transparente e agir com isenção no 

atendimento a população.  

Como objetivos específicos foram estabelecidos: 

                                                 
9 CEAFIS - Comissões Especiais de Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170. 
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• Descrever e analisar o processo de implantação do Art. 170 em Santa 

Catarina e na FURB, relatando sua história e institucionalização; ou seja, a progressão da 

criação de normas de concessão de bolsas e comissões de acompanhamento; 

• Analisar a dinâmica de funcionamento do programa, em especial: 

indicadores de quantidade de recursos aplicados; número de alunos atendidos, formulação e 

aplicação de critérios de seleção, mecanismos de acompanhamento e, eventualmente, 

exclusão; 

• Analisar a adequação da FURB – em seus mecanismos de distribuição e 

acompanhamento de bolsas - aos objetivos estabelecidos pelo Art. 170, apontando sua 

eficácia, dificuldades e fortalezas. 

Cabe destacar que optamos por analisar a eficácia do Art. 170 da FURB pelo 

mesmo motivo apontado por Arretche (2001, p. 34): “A avaliação da eficácia é seguramente a 

mais usualmente aplicada nas avaliações correntes de políticas públicas. Isso porque ela é 

certamente aquela mais factível e menos custosa de ser realizada”. 

 

 

1.3 - JUSTIFICATIVA 

 

A importância desta dissertação abarca a necessidade de compreender como, em 

face da autonomia concedida pelo Art. 170 às instituições de educação superior catarinenses 

para gerenciar e aplicar os recursos públicos obtidos para o financiamento estudantil, estas 

têm elaborado estratégias capazes de fazer cumprir estes objetivos.  

Ressaltamos que em março de 2007, conforme matéria veiculada no Jornal de 

Santa Catarina (ver anexo letra A), apenas no município de Blumenau, quatorze alunos 

estavam sendo investigados pelo Ministério Público por suspeita de recebimento irregular de 

bolsas de estudo. Portanto, é de interesse público conhecer o modo de funcionamento deste 

programa catarinense de manutenção de estudantes na educação superior, a fim de dar 

subsídios para que os formuladores de políticas desenvolvam alternativas que aperfeiçoem e 

melhor distribuam em todas as IES e até mesmo aumentem os valores a este importante 

auxílio concedido aos estudantes. 
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1.4 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Buscando recuperar a história do artigo 170 em Santa Catarina, assim como aferir 

a sua eficácia na FURB enquanto política pública de financiamento estudantil à educação 

superior, esta pesquisa, de abordagem qualitativa, utilizou-se de dados qualitativos e 

quantitativos.  

Segundo MINAYO (2004), as metodologias de pesquisa qualitativa são 

entendidas como aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da intencionalidade 

como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo estas últimas tomadas tanto 

no seu advento quanto na sua transformação, como construções humanas significativas. Em 

relação às informações coletadas, de acordo com a autora enunciada acima, em sua mesma 

obra (2004, p. 96): 

 
Os dados “qualitativos” são importantes na construção do 
conhecimento e, também eles, podem permitir o início de uma teoria 
ou a sua reformulação, refocalizar ou clarificar abordagens já 
consolidadas, sem que seja necessária a comprovação formal 
quantitativa. 

 

À discussão relativa à utilização dos métodos quantitativos e qualitativos nas 

pesquisas, segundo MINAYO (2004, p. 28) tem se desenvolvido de forma inadequada: 

 
A dicotomia que se estabelece na prática, de um lado, deixa à 
margem relevâncias e dados que não podem ser contidos em 
números, e de outro lado, às vezes contempla apenas os significados 
subjetivos, omitindo a realidade estruturada. 
 

Nesta perspectiva, esta pesquisa, buscando compreender o objeto em toda a sua 

complexidade, necessitou desenvolver tanto a abordagem qualitativa, a fim de detalhar os 

procedimentos, quanto à quantitativa, em face do vasto material documental coletado, tais 

como: 

(i) Número de IES atendidas e de alunos matriculados; 

(ii)  Número de acadêmicos que solicitaram bolsa de estudos e os respectivos 

contemplados; 

(iii)  Valores repassados pelo Estado às IES; 

(iv) Documentos que permitem recuperar a trajetória da execução do Art. 170 

na FURB. 

A coleta de dados foi realizada por meio de análise documental e de entrevistas. 

A análise documental compreende a busca por documentos históricos relacionados à 
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legislação estadual, desde a origem, em 1989, com a promulgação da Constituição Estadual e 

nela, do Art. 170, até a última Lei Complementar sancionada, de nº 420/2008. Também foram 

contemplados documentos relacionados ao histórico da implementação e as respectivas 

diretrizes do art. 170 na FURB, tais como portarias, atas, memorandos, relatórios, regimento 

interno, editais, pareceres, ofícios enviados pelos mais variados órgãos da universidade, 

resoluções emitidas tanto por parte da Reitoria, como também por parte da CEAFI. Também 

foram levantados pareceres jurídicos oriundos da Procuradoria Geral da Universidade 

tratando de questões dúbias a respeito deste assunto10. 

As entrevistas se fizeram necessárias com membros das comissões de 

acompanhamento e fiscalização do Art. 170 na FURB para compreender as diversas situações 

que, ao longo do tempo, compuseram o aprimoramento da aplicação do programa na 

instituição, permitindo reconstruir a trajetória da legislação vigente na atualidade. Da mesma 

forma foi por meio delas que conseguimos perceber a metodologia de trabalho adotada por 

cada comissão de acompanhamento da FURB ao longo do tempo.   

Foram considerados sujeitos de pesquisa os ex-presidentes da Comissão, assim 

como o atual, uma vez que estão diretamente envolvidos na formulação, implantação, 

aplicação e fiscalização do Art. 170.  

Segundo Kerlinger (1980), a entrevista, algumas vezes, é o único meio de se 

obter a informação necessária para uma pesquisa, além de ter certas vantagens que outros 

métodos não têm, como por exemplo, a interação em tempo real, onde o entrevistador pode, 

por exemplo, depois de fazer uma pergunta geral, sondar as razões das respostas dadas, 

aumentando a profundidade do saber, podendo determinar razões, motivos e atitudes. 

Diante disso, observou-se de que é possível coletar informações além das 

inicialmente previstas no roteiro, e exatamente deste jeito foram realizadas as entrevistas desta 

pesquisa (ver apêndices da letra A até E). 

A análise dos documentos e das entrevistas foi realizada com o apoio da técnica 

de análise de conteúdo, segundo a qual, de acordo com BARDIN (1979, p. 42), pode ser 

definida como: 

 
Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção destas mensagens. 

 

                                                 
10 Documentos disponibilizados em mídia eletrônica nos anexos da letra A até as letras AY. 
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Com relação à determinação do tempo histórico de pesquisa, considerando que o 

Art. 170 é um dispositivo constitucional datado de 1989, mas que efetivamente entrou em 

operação somente a partir de 1999 (por meio da Emenda Constitucional nº 15 e da Lei 

Complementar nº 180/1999), esta pesquisa abrange desde esta data até o ano de 2009.  

 

 

1.5 - ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Visando atingir aos objetivos propostos, este texto foi estruturado na ordem dos 

capítulos a seguir: 

→ No segundo capítulo, contextualizamos a relevância da educação superior em 

nosso país, conceituando as IES públicas e privadas, diferenciando-as e iniciando a 

abordagem do tema piloto desta dissertação: o financiamento.  

→ No terceiro capítulo, tomamos por foco especificamente as possibilidades de 

financiamento para instituições de educação superior privadas, ilustrando suas formas de 

funcionamento, as possibilidades de auxílio aos estudantes de baixa renda, abrindo o leque de 

opções de financiamento de acordo com a hierarquia governamental. Também são abordados 

conceitos-chave para o andamento da pesquisa, como crédito educativo e bolsa de estudos. 

→ Adiante, no quarto capítulo, passamos a explanar sobre o Art. 170 em Santa 

Catarina: histórico e características incorporadas durante sua existência até 2009. Abordamos 

a sua abrangência no estado catarinense: as IES atendidas, acadêmicos beneficiados, recursos 

disponíveis.  

→ No quinto capítulo, mergulhamos em nosso propósito de investigar a 

implantação do Art. 170 na FURB. Iniciamos com um breve histórico, descrevemos sua 

estrutura de funcionamento e, visando caracterizá-lo, analisamos os procedimentos de seleção 

e acompanhamento de acadêmicos realizado através da CAE – Coordenadoria de Apoio ao 

Estudante e também com o apoio da CEAFI – Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização do Art. 170, bem como dos recursos repassados e dos alunos contemplados. 

→ Por fim, no sexto capítulo, apresentamos as considerações finais sobre a 

política de financiamento a educação superior catarinense: o Art. 170 a partir da sua 

implementação na FURB. 
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2 - EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: O PÚBLICO, O PRIVA DO E OS 

FINANCIAMENTOS 

 

"O sucesso nunca é definitivo e o fracasso nunca é fatal. 
É a coragem que conta." 
 

(George F. Tiltonood)  

 

Neste capítulo temos como objetivo introduzir a questão do financiamento da 

educação superior no Brasil, considerando brevemente a história do sistema e sua constituição 

tanto na forma de público como de privado.  

Serão apresentados um pouco da história e das atuais características do sistema 

de ES no país. Em seguida, refletimos acerca da importância dos recursos públicos para o país 

e, finalizando, resgataremos o contexto do financiamento na educação superior.  

 

 

2.1 - A CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: UM POUCO DA 

HISTÓRIA E DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

 

Segundo Amaral (2003), durante a época em que o Brasil viveu submisso à 

política de colonização dos portugueses, legitimando as ideologias de exploração, não havia 

por parte da corte lusitana o interesse na implantação de universidades, pois a estrutura social 

era formada por uma elite branca de aristocratas, funcionários públicos, membros do clero e a 

classe dos dominados: escravos, indígenas e demais indivíduos. A estes últimos não buscava 

desenvolver-se um ensino crítico, mas apenas uma educação básica, ministrada pelos jesuítas, 

que visavam à formação de mão-de-obra barata e qualificada. No tocante à educação superior, 

somente a elite brasileira tinha acesso, a qual preferia que seus filhos viajassem até a Europa 

para estudar na Universidade de Coimbra ou em outros países do velho mundo.  

Ainda, de acordo com Amaral (2003), apenas quando o Brasil veio a ser sede da 

monarquia portuguesa, a partir de 1808, com a chegada de D. João VI, foram oficializados os 

cursos superiores no território brasileiro11.  

Segundo Hawerroth (1999, p. 22), as primeiras escolas superiores foram 

introduzidas no Brasil tendo o objetivo de suprir as necessidades da corte portuguesa que 

                                                 
11 Pouco mais de um século mais tarde surgiram as primeiras instituições de educação superior que receberam o 
nome de universidade, sendo que a do Rio de Janeiro, em 1920, e a de Minas Gerais, em 1927, foram as que 
primeiro se consolidaram neste cenário (AMARAL, 2003, p. 105). 
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vinha sofrendo forte pressão de diversos segmentos das elites da sociedade. Naquele 

momento, seguindo o modelo francês de escolas profissionalizantes, constituiu-se em uma 

educação superior pautada basicamente na formação técnica e profissional, sendo que os 

primeiros cursos implantados foram na área da saúde: cirurgia, anatomia e obstetrícia.  

Após a Independência e início da República, este quadro não mudou. Apenas a 

partir de 1920, aliado à continuidade significativa dos processos migratórios e de urbanização, 

com as insatisfações políticas acumuladas desde a proclamação da República, além da 

crescente tensão entre o eminente processo de industrialização e a grave crise do comércio 

cafeeiro, acabaram por propiciar que as questões educacionais assumissem merecida 

prioridade, que lhe fora negada até então.  

Foi na progressão deste contexto que na década de 1930 ocorreram na sociedade 

brasileira mudanças socioeconômicas que caracterizaram o processo de industrialização e 

urbanização do país e com isso atingiram todos os níveis da vida social, originando um novo 

estilo de vida, decorrente da aceleração do processo de divisão social do trabalho. O cidadão 

começava a vislumbrar novos valores, novas possibilidades de carreira e de provimento em 

prol de uma nova ordem social. A educação superior existente até aquele momento não estava 

preparada para atender a essa nova demanda. (GRACIANI, 1984).  

Novas mudanças socioeconômicas proporcionaram mais um processo de 

expansão da educação superior, ocorrido a partir de 1960 e incentivado pelo governo, mas em 

outro contexto: o da ditadura, em meio ao controle ideológico da população e das crises 

políticas e sociais.  

Neste período, as instituições particulares nasceram, pois o Estado não tinha 

condições de atender à demanda universitária crescente. Foi com a missão de desempenhar 

esse papel que, a partir da iniciativa de profissionais, grupos de amigos e diversas famílias, 

nasceram muitas novas instituições privadas, inicialmente como pequenas escolas isoladas e 

faculdades, transformando-se posteriormente em expressivas instituições universitárias 

(RODRIGUES, 2009).  

Portanto, estas tiveram como importante função absorver as massas de estudantes 

que se formavam na educação de nível médio e pressionavam as universidades públicas em 

busca de vagas, reduzindo, dessa forma, a tensão social formada pela elitização da 

universidade brasileira.  

Tal expansão se deu de forma quantitativa e seguindo critérios de mercado, com 

interesse maciço em cursos de baixo investimento inicial e pequeno custo operacional, que, 

via de regra, não estavam voltados para fatores de desenvolvimento nacional ou regional. Esse 
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fato ocorreu em regiões de maior progresso socioeconômico que ofertavam maiores garantias 

ao investimento, mas, em contrapartida, aumentavam as disparidades regionais de 

crescimento (VAHL, 1980). 

Conforme Rodrigues (2007), a educação superior privada iniciou o seu 

desenvolvimento a partir da década de 1970 na ocasião do chamado “milagre econômico”. 

Naquele momento, o país se orgulhava de apresentar uma das mais altas taxas de 

desenvolvimento desde o início daquele século, ou seja, a economia estava pronta para 

absorver idéias e iniciativas diferentes e empreendedoras. Desta forma, com o aumento da 

população e o desenvolvimento industrial, a década de 70 passou a viver o período conhecido 

como “fenômeno dos excedentes”, quando estudantes aprovados nos vestibulares das 

instituições de educação superior públicas não conseguiam as vagas nas faculdades.  

Como resposta a essa demanda, diferentemente de vários países da América 

Latina que investiram pesadamente na expansão do setor público, o Brasil adotou outra 

estratégia: as políticas dos governos militares estabeleceram uma divisão de trabalho entre 

universidades públicas e privadas, investiram fortemente em pesquisa e pós-graduação nas 

públicas e estimularam o crescimento das instituições privadas para que estas se 

especializassem na educação de graduação de massa, resultando num sistema público com 

apenas 25% de matriculados na educação superior, gerando uma democratização deste 

segmento através do pagamento de mensalidades e da baixa qualidade média (TRINDADE, 

2000). 

Durante a redemocratização do Brasil (1981-1988), o sistema universitário 

público do país sofreu muito com a crise econômica que se abateu sobre a América Latina e 

com a crise política paralela ao processo de abertura democrática. Durante boa parte da 

década de 1980 predominou o sub-financiamento, caos administrativo, crise de autoridade, 

desvalorização social, manifestos em longas, freqüentes e frustrantes greves de estudantes, 

docentes e servidores (UFBA, 2006).  

Analisando a Carta Magna do Brasil, podemos afirmar que a Constituição de 

1988 seguiu os moldes das constituições republicanas que lhe antecederam, determinando que 

o ensino seja livre à iniciativa privada. Tal ocorre, segundo CUNHA (2000, p. 42): 

 
Desde que cumpridas às normas gerais fixadas pelo Poder Público e 
autorização de funcionamento para os estabelecimentos educacionais, 
mas inova ao prever a avaliação de qualidade da educação neles 
ministrada.  
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Ainda de acordo com Cunha (2000), os recursos públicos são destinados além 

das escolas públicas, também às instituições que comprovem não possuir finalidade lucrativa, 

tais como: escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Inclusive, o grande marco 

nisto tudo passou a vigorar com a promulgação da LDB/1996, que fez com que pela primeira 

vez legalmente passasse a se reconhecer a existência de instituições de ensino, em todos os 

graus, com finalidade lucrativa, o que até então somente existia de fato, não de direito. 

Na década de 1990, especificamente durante o mandato do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, houve intensos incrementos na capacidade global da rede de educação 

superior devido a um grande processo de desregulamentação que abriu o sistema para 

investimentos privados locais, possibilitando o crescimento avassalador de IES particulares. 

Todavia, tal expansão em número de vagas acabou não se associando diretamente à melhor 

qualidade de ensino (UFBA, 2006). 

Entre 1995 e 2000 o MEC divulgou uma série de documentos oficiais elaborados 

por equipes técnicas internas, sem uma possibilidade maior de debates: propostas de 

desregulamentação do setor privado e reestruturação das universidades públicas, legislando 

sobre autonomia universitária e governança das instituições federais de educação superior. 

Neste sentido, o governo FHC lançou mão de vários instrumentos jurídicos como decretos, 

portarias e instruções normativas. Cabe destacar também o apoio político a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, aprovada em dezembro de 1996 (Lei n° 9.394/96), também a Lei n° 

9.192/95 (que regulamentou o processo de escolha dos dirigentes das IES Federais) e da 

mesma forma a criação do exame nacional de cursos para os alunos de graduação (ENC). 

(UFBA, 2006). 

Com a LDB/1996 houve uma grande expansão no número de IES no Brasil, 

principalmente as privadas. De acordo com Ristoff (2008, p. 44):  

 
É fundamental perceber que a expansão dos últimos anos ocorreu 
principalmente pelo setor privado, que hoje representa 90% das 
instituições. Quando esse setor deixa quase a metade de suas vagas 
ociosas, quando índices alarmantes de inadimplência o 
desestabilizaram e quando a evasão ameaça inviabilizar mesmo cursos 
de altíssima demanda, fica evidente que sua capacidade de expansão 
está próxima do limite. 
 

Com o Governo Lula, dados do censo da educação superior nos mostram que a 

expansão de IES privadas continua, mas, agora também acompanhada por um aumento 

gradativo nas IES Federais (BRASIL, 2007). 

O Decreto Federal nº 2.207/97 de 15 de Abril de 1997 regulamenta o Sistema 

Federal de Educação e dá algumas disposições e outras providências. Quanto à organização 
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acadêmica, as instituições são classificadas em: universidades, centros universitários, 

faculdades, faculdades integradas e institutos superiores ou escolas superiores. Uma das 

principais diferenças entre as universidades e demais instituições está na forma do disposto no 

art. 207 da Constituição Federal de 1988, relativa à indissociabilidade das atividades de 

ensino, de pesquisa e de extensão, atendendo ainda, ao disposto no art. 52 da Lei Federal nº 

9.394, de 1996.  

O referido Decreto Federal também contempla a natureza jurídica das IES do 

Sistema Federal de Educação, classificando-as da seguinte forma: 

• Públicas: quando criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo 

Governo Federal; 

• Privadas, quando mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas 

de direito privado. 

As instituições públicas são aquelas criadas ou incorporadas, mantidas e 

administradas pelo poder público. No Brasil, são as seguintes: 

• Federais: sob responsabilidade do Governo Federal; 

• Estaduais: sob responsabilidade dos Governos Estaduais; 

• Municipais: sob responsabilidade das Prefeituras Municipais. 

As instituições privadas são as mantidas e administradas por pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado e podem ser organizadas como: 

• Instituições privadas com fins lucrativos ou particulares em sentido estrito: 

instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 

• Instituições privadas e sem fins lucrativos. Estas atendem ainda às seguintes 

condições. 

Podemos considerar, ainda dentro do grupo das IES privadas, outras três 

categorias: 

� Comunitárias: instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 

pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua entidade 

mantenedora, representantes da comunidade; 

� Confessionais: instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 

pessoas jurídicas que atendam à orientação confessional e ideológica específicas; 

� Filantrópicas: são as instituições de educação ou de assistência social que 

prestem os serviços para os quais foram instituídas e os coloque a disposição da população, 

em caráter complementar às atividades do Estado, sem qualquer remuneração. 
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No Brasil, instituições privadas de educação geralmente sofrem de uma limitação 

básica no que se refere ao financiamento.  A Constituição Federal de 1988, por meio de seu 

Artigo 213, veda-lhes a alocação de recursos públicos, excetuando-se as que não possuem fins 

lucrativos, tais como: confessionais, comunitárias ou filantrópicas. Não estão inseridos nesta 

normativa os recursos destinados à pesquisa e à extensão, no entanto, como as IES privadas 

dedicam-se basicamente ao ensino de graduação, o seu financiamento ocorre, sobretudo, por 

meio da cobrança de mensalidades.  

 

 

2.2 – DA AMÉRICA LATINA AO BRASIL: A EDUCAÇÃO SUPER IOR ENTRE O 

PÚBLICO E O PRIVADO 

 

Na América Latina, a expansão dos sistemas de educação superior foi 

acompanhada pela diferenciação institucional, de modo que os sistemas passaram a ter 

instituições que se diferenciam tanto em termos de seu formato organizacional (universidades 

e instituições não-universitárias) quanto de sua natureza administrativa (públicas e privadas).  

Segundo VELLOSO (2000, p. 41): 

 
Durante os anos 80 a América Latina viveu uma grave crise em suas 
economias, talvez a mais séria desde os anos 30. [...] A esse quadro 
acrescia-se o aumento da dívida externa na América Latina, a sub-
região relativamente mais endividada no mundo.  
 

Diante desta difícil situação, foram soberanas as políticas de cortes no gasto 

público e de ajustes estruturais, quase sempre associadas a empréstimos junto às agências 

internacionais (CARNOY; TORRES, 1992): 

 
Como resultado dessas políticas e da crise fiscal, entre 1980 e 1985 o 
gasto público real em educação na América Latina caiu 30%. A 
recuperação parcial nos anos seguintes fez com que ao final da década 
o gasto per capita ainda fosse menor do que no seu início e, ademais, 
fosse equivalente apenas a cerca de um décimo dos padrões 
observados em países industrializados (PURYEAR; BRUNNER, 
apud VELLOSO, 2000, p. 41).  
 

Na década de 1990 o cenário começou a se alterar. Alguns dos países que mais 

cresceram, no entanto, apenas conseguiram recuperar os níveis perdidos durante a crise da 

década de 1980. Ainda, de acordo com Velloso (2000, p. 44): 

 
Na América Latina, com maior ou menor intensidade neste ou 
naquele país, o ensino superior passou por notável expansão nos anos 
70 e 80, acompanhando tendências já registradas ou em 
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manifestações nos países industrializados. Apesar desse crescimento, 
as taxas de matrícula na faixa etária geralmente são baixas se 
comparadas, por exemplo, às de países recém-industrializados da 
Ásia. Pode-se dizer que, de um modo geral, há, na região, uma 
legítima e crescente demanda por vagas, de resto necessárias para 
que esse nível de ensino possa aportar à contribuição que lhe cabe no 
desenvolvimento social e econômico de cada país.  
 

No Brasil, após o grande crescimento do número de instituições, cursos e vagas 

em educação superior propiciado pela LDB/1996, o país caracteriza-se como um dos sistemas 

mais privados de todo o mundo. Nos anos recentes, têm ocorrido alguns avanços na expansão 

de vagas, seja por meio do REUNI12, seja pela criação de novas IES Federais13, no entanto, é 

cada dia mais difícil reverter à ênfase privatista.  

Na seqüência observaremos uma tabela demonstrando o crescimento no número 

de cursos e vagas por personalidade jurídica das IES no Brasil: 

 
Tabela 01 – Cursos e Vagas nas IES por natureza jurídica (2000 e 2007). 
 

QTDE. CURSOS QTDE. VAGAS 
  2000 2007 Var % 2000 2007 Var % 

PÚBLICA 4.021 6.596 64 245.632 336.223 37 
Federal 1.996 3.030 52 120.486 172.334 43 
Estadual 1.755 2.943 68 96.179 120.095 25 
Municipal 270 623 131 28.967 43.794 51 
         
PRIVADA 6.564 16.892 157 970.655 1.472.747 52 
Particular 3.315 10.636 221 512.161 981.462 92 
Comunitária/ Confessional/ 
Filantrópica 

3.249 6.256 93 458.494 491.285 7 

         
TOTAL 10.585 23.488 122 1.216.287 1.808.970 49 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – Censo da Educação Superior 2000/2007. 
  

Na seqüência temos um gráfico ilustrando o número de IES privadas e públicas 

em nosso país, em um comparativo histórico desde 1995 até 2007 (último censo realizado da 

educação superior com os dados revelados pelo MEC em fevereiro de 2009): 

 

 

 

 

                                                 
12 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades. 
13 Para maiores informações consultar: http://www.mec.gov.br – Site Oficial do Ministério da Educação. 
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Gráfico 01 – Comparativo entre IES públicas e privadas (1995-2007). 
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – Censo da Educação Superior 1995/2007. 

 

Nota-se neste comparativo com intervalo de quatro anos, de que há um aumento 

bastante acentuado em relação às IES privadas, enquanto de que nas IES públicas na média a 

inclusive um leve declínio, decaindo primeiramente, na seqüência mantendo-se em baixa e ao 

final crescendo discretamente.  

Em termos de percentuais, podemos afirmar de que no ano de 1995, 75% das IES 

já eram privadas. Em 1999, período pós-LDB (1996), este percentual aumentou para 82%, 

enquanto que nas IES públicas acabou decaindo, neste mesmo comparativo temporário, de 25 

para 18%.  

Em 2003 nova queda nos números de IES públicas. Conseqüência: chegava à 

casa de apenas 11% do total, menor índice da história, conservando o mesmo patamar em 

2007. Por outro lado, em relação às privadas, os dados são totalmente inversos, batendo 

recordes de crescimento a cada período, chegando à fatia de 89% do mercado educacional, 

tornando-se soberana neste segmento. 

Segundo dados de 2007, temos 2.281 IES. Destas, apenas 183 (8%) são 

universidades e as demais 2.092 (92%) são outras organizações acadêmicas, conforme 

ilustrado a seguir.  
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Gráfico 02 – Panorama das IES no Brasil (2007). 

69%

19%

5% 4% 3%

Particulares

Com./Fil./Conf.

Federais

Estaduais

Municipais

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – Censo da Educação Superior 2007. 

 

Diante destes números, é possível observar que dos 4.880.381 estudantes 

matriculados na educação superior, a maior parte pertence às IES privadas, conforme ilustra 

adiante o gráfico 03. Evidencia-se desta forma de que a maioria dos brasileiros que cursa a 

educação superior necessita custear suas mensalidades, ou mesmo atribuir dependência a 

programas que os auxiliem a manter seus estudos, seja na forma de bolsas a fundo perdido14, 

ou mesmo de financiamento estudantil, justificando o grau de importância que a cada dia é 

mais incorporado aos financiamentos estudantis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Sem a necessidade de devolução dos valores recebidos. 
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Gráfico 03 – Alunos Matriculados na Educação Superior Brasileira (2007). 
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – Censo da Educação Superior 2007. 

 

Apesar das características de um sistema de educação superior privado, o 

desenvolvimento econômico e social brasileiro foi construído a partir da formação de quadros 

qualificados na universidade pública. Isto fica expresso no currículo da maioria dos 

profissionais bem sucedidos nas mais distintas atividades de diferentes campos de atividade, 

seja ela empresarial ou mesmo cultural, bem como nos cargos mais altos da própria 

administração pública. Nos países desenvolvidos do mundo, sem exceção, a educação 

superior pública tem papel fundamental, queira por seu impacto no desenvolvimento 

econômico, ou mesmo no desenvolvimento cultural da sociedade, mas, muito além de tudo 

isto, está o seu papel preponderante no desenvolvimento do ser humano (CRUZ, 2003). 

A boa relação, conjugada com o desenvolvimento das cidades interioranas, 

principalmente com as Instituições de Educação Superior é de extrema importância para a 

sobrevivência destas regiões, pois não basta apenas oferecer um bom nível de educação, mas 

sim disponibilizar condições para que a população possa estar usufruindo destes serviços, 

mesmo que via incentivos governamentais, como é o caso do financiamento. 

De acordo com dados da CAPES15 (MEC, 2008), as instituições públicas de 

educação superior brasileira (incluídas as instituições federais, estaduais e municipais) são 

                                                 
15 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, órgão vinculado ao Ministério da Educação e 
responsável pelo credenciamento de programas e concessão de recursos em nível de pós-graduação. 
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responsáveis por mais de 90% da produção científica do país o que, por si só, mostra a sua 

importância no conjunto de ações que precisam ser realizadas para o desenvolvimento 

econômico e social brasileiro.   

 
A sustentação financeira e a utilização mais eficiente dos recursos 
deve possibilitar a qualidade do ensino. Quase sempre nos 
referimos ao sistema educativo assinalando suas falhas e 
dificuldades. Poucas vezes falamos de suas qualidades e 
excelências [grifo nosso]. (JUCKOWSKY, 2001, p. 3-4). 

 
Nos dias atuais, refletir sobre a universidade pública, não é uma tarefa das mais 

simples. Observando a relação com o Estado e com a sociedade, a universidade pública tem 

vivido ao longo dos anos uma situação ambígua e contraditória que pode ser resumida da 

seguinte maneira: de um lado, tem sido sistematicamente criticada: pelos meios de 

comunicação de massa, por políticos, ou mesmo pela população. Mas, vendo por outro lado, 

até mesmo contraditoriamente, a universidade pública ainda é reconhecida por amplos setores 

da população, e até mesmo por muitos de seus críticos, como uma instituição séria, que 

oferece educação de qualidade e que, além de transmitir, produz relevantes conhecimentos 

para a sociedade, enfim, um modelo a ser seguido (CAVALARI, 2009). 

Segundo Cavalari (2009), a grande supremacia do setor privado sobre o público 

no oferecimento de vagas a educação superior pode ser compreendida no sentido de ser uma 

resposta concedida pelos governos militares da época à crescente demanda ocorrida no país 

em meados da década de 1960 (CAVALARI, 2009).  

A busca por um maior incremento no número de vagas nas IES públicas não 

estaria sendo realizada de maneira adequada se a sua solução fosse à privatização das 

universidades públicas, tese esta que tem sido defendida por alguns setores da sociedade, 

também por alguns meios de comunicação de massa e até mesmo por vários políticos.  

Da mesma forma, uma expansão desenfreada de vagas, visando o ressarcimento 

imediatista desta “desigualdade histórica”, poderia comprometer irremediavelmente a 

qualidade da educação e da pesquisa atualmente realizadas por essas instituições. O sistema 

público de educação superior do país trata-se de um patrimônio nacional e, enquanto tal deve 

ser defendido e preservado (CAVALARI, 2009).  

Inclusive, visando colaborar com esta árdua tarefa, faz-se necessário de que as 

IES de fins filantrópicos e sem finalidade lucrativa apliquem a parte patronal da contribuição 

ao INSS em forma de bolsas de estudo (parciais ou totais) aos alunos carentes 

economicamente e regularmente matriculados.  
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A defesa e preservação da universidade pública hoje, tarefa das mais 
necessárias e urgentes, não pode ser feita apenas de forma retórica e 
por uma questão de princípio. Para entender o que ocorre com a 
universidade pública hoje, é preciso ir além dos problemas 
acadêmicos e buscar explicações no âmbito político e econômico 
(CAVALARI, 2009, p.1). 
 

A vinculação entre financiamento e a relação público/privado precisa ficar 

bastante clara, pois muitas vezes temos em mente a condição de que a única espécie de 

financiamento estudantil é em relação ao estudante carente matriculado em uma Instituição de 

Educação Superior Privada, quando, além deste tipo de benefício, existe outra modalidade de 

custeio e inclusive mais onerosa: o financiamento do estudante regularmente matriculado em 

uma Universidade Pública Federal, onde cada aluno deste é custeado na íntegra pelo Governo 

Federal, e o mais importante, sem a contrapartida do reembolso (fundo perdido). Resta saber 

se quem alcança este tipo de financiamento realmente faz jus ao mesmo ou apenas está 

retirando a oportunidade de quem de fato necessitaria. 

 

  

2.3  - O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRAS IL 

 

O financiamento da Educação Superior no Brasil, logo após a abertura dos 

primeiros cursos superiores no país, efetivava-se, segundo Mendonça (2000) com recursos da 

Corte Portuguesa, fruto da arrecadação do subsídio literário16. Entretanto, assim que foi criado 

o ensino médico, conforme determinava a Carta-Régia de 18/02/1808 de D. João VI, passou-

se a cobrar de cada aluno a quantia de Rs 400 (quatrocentos réis) a ser repassado ao seu 

respectivo professor (MELCHIOR, 1981). Neste período, foram realizadas várias tentativas 

no sentido de estabelecerem-se formas de financiar a educação superior: 

Em função do regresso de D. João VI para Portugal no ano de 1821, e da 

proclamação da independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, todos os problemas 

educacionais brasileiros passaram a ser únicos e exclusivos do próprio país, desvinculando-se, 

assim, da corte portuguesa (AMARAL, 2003). 

Em 11 de dezembro de 1823 foi promulgado por D. Pedro I, na Constituição 

Imperial, em seu artigo 179, que “a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos” 

(TOBIAS, 1986, p. 155). Alguns anos mais tarde, com a abdicação do trono pelo imperador 

D. Pedro I em 1831, houve uma mudança radical na forma de administração do país. A 

                                                 
16 Subsídio Literário: imposto criado em 1772, pago pela população incidente sobre aguardente, vinagre e vinho 
(WIKIPÉDIA, 2009). 
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administração totalmente centralizadora passou a ser descentralizada, transferindo grandes 

responsabilidades para as províncias, inclusive em 1834, onde através do Ato adicional de 6 

de agosto, repassou as mesmas a administração da educação em todos os seus graus (primário, 

secundário e superior), e cuja capacidade financeira destas nada se poderia esperar 

(MELCHIOR, 1981).  

 Para a educação superior, esta descentralização não foi algo muito benéfico, pois 

muitas das províncias eram pobres e com a obrigação do artigo 179 de oferecer ensino 

primário a todos, não conseguiam sustentar financeiramente os três níveis de ensino (primário 

secundário e superior). Conseqüentemente, sem apoio financeiro, a educação superior entrou 

rapidamente em decadência (MELCHIOR, 1981). 

O financiamento da educação superior ficou sob a guarda do Império até 1879, 

sendo de total responsabilidade do poder público, que tinha a obrigação de fornecê-lo, mas 

que se reservava ao direito de exigir do aluno o retorno do investimento realizado. Em outras 

palavras, somente estaria estudando quem pudesse pagar, o que na época a exemplo dos dias 

atuais, excluía boa parte da população (CUNHA, 2007). 

Em 19 de abril de 1879, com a reforma do ministro em exercício, Carlos Leôncio 

de Carvalho, e por meio do artigo 1º do Decreto nº. 7.247, as portas para a educação privada 

foram abertas oficialmente no Brasil, permitindo a abertura das chamadas “Faculdades 

Livres”: “É completamente livre o ensino primário e secundário no Município da Corte e o 

superior em todo o Império, salvo a inspeção necessária para garantir as condições de 

moralidade e higiene” (VENANCIO FILHO, 2007, p. 271). 

Segundo AMARAL (2003, p. 104), a manutenção da Educação Superior se dava 

por meio de financiamentos e outras formas diversas: 

 
[...] um emaranhado de pequenas fontes de recursos financeiros se 
instala: doações, loterias, multas aplicadas a escolas particulares, 
compra de apólices, cujos juros manteriam as atividades escolares, 
taxas cobradas dos alunos etc., sempre à procura de fontes 
alternativas aos tributos cobrados regularmente da população.  
 

Com a proclamação da República em 1889, a nova Constituição de 1891 

efetivaria a viabilidade do decreto nº. 7.247, delegando o financiamento da educação superior 

também para os governos estaduais e permitindo a criação de instituições privadas.  

De acordo com Teixeira (1989), até o ano de 1900 existiam apenas 24 escolas de 

educação superior no Brasil. Segundo SAMPAIO (2000, p. 13): 

 
Naquela época, as instituições particulares criadas eram, basicamente, 
de iniciativa confessional católica ou de iniciativa de elites locais, que 
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buscavam dotar seus respectivos estados de estabelecimentos de 
ensino superior. 
 

A questão do financiamento público ao ensino privado no país surgiu a partir da 

crescente privatização da educação superior e ampliou-se com a política pública de expansão 

das vagas nas universidades, na administração do então Ministro da Educação Jarbas 

Passarinho em 1960. Com a abertura de centenas de universidades particulares pagas, visto 

que as vagas na educação pública não supriam a demanda reprimida, para atender à massa de 

candidatos, foi pensado um programa para atender aos candidatos que não dispunham de 

recursos para as mensalidades. 

Segundo Mendes (2008), nos planos dos governos não há unanimidade quando o 

assunto é educação ao se elegerem as prioridades, como pede qualquer programa de ação do 

desenvolvimento. Como também, em termos de políticas públicas, sua abordagem passou por 

sucessivas e distintas situações: da luta visando erradicar o analfabetismo até mesmo a 

expansão do ensino secundário, ao esforço de um maior aporte de investimentos públicos na 

sua qualificação e mesmo no seu crescimento.  

Uma avaliação realizada pelo Ministério da Fazenda (2003, p. 35), levantando o 

Gasto Social do Governo Federal, afirma que: 

 
A canalização de grande parte do orçamento da educação para o 
financiamento das instituições federais de ensino superior reduz 
o montante de recursos disponível para os demais estágios da 
educação. Considerando a questão da eqüidade, essa política 
produz distorções relevantes [grifo nosso], constituindo-se no 
componente do gasto em educação de maior regressividade. Cerca 
de 46% dos recursos do Governo Central para o ensino superior 
beneficiam apenas indivíduos que se encontram entre os 10% 
mais ricos da população [grifo nosso]. Ao mesmo tempo, a 
expansão dos empréstimos aos estudantes de baixa renda, com taxas 
subsidiadas permitiria ampliar o acesso de estudantes de baixa renda 
ao ensino superior, com custos mais reduzidos para o setor público, 
através do FIES.  
 

Os mecanismos de financiamento da educação superior envolvem uma interação 

complexa entre as instituições e seus objetivos, os usuários do sistema, governo e a sociedade 

como um todo, pois são estes os sujeitos envolvidos e cada um com a sua responsabilidade e 

sua forma de atuar. Há também um grande jogo de interesses, atrelado aos objetivos a serem 

alcançados por cada um. A exigência por parte de um dos atores, a sociedade, é de que todos 

estes atores relacionem-se de uma forma transparente e autônoma. 

Alguns educadores propõem a educação pública paga, junto de um programa de 

crédito educativo e de medidas que facilitem às instituições públicas buscar recursos de fontes 

que não sejam as governamentais. Porém não existem certezas do quanto estas medidas 
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poderiam contribuir visando assegurar uma ampliação rápida no número de vagas e junto a 

isto conseqüentemente uma possibilidade maior de acesso da população de baixa renda 

financeira à educação superior, ao mesmo tempo, que, no mínimo, deverão estar preservadas 

de cortes financeiros a capacidade em pesquisa e pós-graduação, colunas fundamentais das 

IES públicas (DA SILVA, 2001). 

É neste complexo mundo da educação superior, rodeado de interesses e cada vez 

mais voltados ao mercado e à globalização que o financiamento constitui-se em mais um dos 

pilares de sustentação, o que pode tanto manter-se solidificado, como ruir e desabar de vez a 

tudo o que sustenta. 

O acesso a uma IES é o desejo de um representativo segmento da sociedade, em 

face também das exigências cada vez maiores do mercado de trabalho. Como a oferta de 

vagas nas IES públicas sempre esteve aquém do necessário para suprir a demanda da 

população, e em face do pequeno número de IES públicas existentes, se compararmos 

relativamente ao tamanho continental de nosso país, algumas formas de financiamento para os 

cursos superiores foram criadas pelos governos ou pelas próprias instituições privadas, 

visando atender a esta demanda. 

Como o próprio nome sugere, contratar um financiamento significa adiar um 

pagamento assumindo um contrato com um credor que pode cobrar juros e taxas 

administrativas pelo serviço. O programa FIES é um exemplo disto, pois o aluno recebe o 

desconto em suas mensalidades e passa a pagar esta diferença apenas depois de formado, 

quando subtende-se que já esteja trabalhando em sua área de formação, portanto, desta feita, 

em condições financeiras para quitar seu empréstimo parceladamente. 

As IES convivem com sérias limitações financeiras dependendo, basicamente, de 

no máximo duas fontes de receita: governo ou acadêmico, ou mesmo a combinação de ambos.  

Como buscar, diante desta situação a elevação da qualidade de educação, da pesquisa e da 

extensão?   

 
Contudo, dado o caráter de imprescindibilidade de que se revestem os 
recursos financeiros para o funcionamento de qualquer organização, 
em especial das universidades, a captação e administração destes 
recursos estão a merecer uma atenção maior dos administradores 
universitários e também dos responsáveis pela política educacional no 
Brasil (MEYER JÚNIOR, 1991, p. 14). 
 

A organização e o financiamento do sistema educacional brasileiro são 

disciplinados pela Constituição Federal. Os recursos financeiros públicos para a manutenção 

de toda a educação pública nacional vêem da arrecadação de impostos. A divisão deste 
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montante entre as esferas do poder público, conforme estabelecido na Constituição, explicita 

que tanto a União, quanto os Estados, como o Distrito Federal e os municípios precisam 

serem co-participantes destes investimentos. 

Diante destes altos percentuais de recursos para a educação, existe um agravante 

em relação ao dinheiro disponibilizado: além da enorme evasão fiscal, há abusos na sua 

aplicação: ele é muitas vezes utilizado para asfaltar e colocar água e esgoto nas ruas em que 

existem escolas; pagar programas suplementares de alimentação; promover transporte de 

trabalhadores; prestar assistência médico-hospitalar, enfim, tudo sendo considerado gasto 

educacional, justificados aos órgãos competentes e fiscalizadores desta maneira, maquiando 

uma falsa imagem à sociedade. 

Da perspectiva do estabelecimento da educação superior, suas iniciativas visando 

pequenas ou grandes mudanças dependem, freqüentemente, do aval do Estado, ou melhor, de 

sujeitos que tomam assento nas instâncias competentes de fiscalização e controle do sistema. 

A não-autonomia do estabelecimento e sua subordinação aos controles e trâmites 

burocráticos, muitas vezes, podem abortar ou retardar a adoção de projetos institucionais que 

exijam agilidade de mercado.  

Segundo DA SILVA (2001), com o aumento de vagas nas IES Federais o custo 

médio por aluno pode diminuir, já o custo da educação superior pública, ao contrário, 

aumentará gradativamente tanto em pessoal quanto em custeio e capital, pondo em risco 

inclusive a sua gratuidade. Com base nesta linha de raciocínio, vem se intensificando cada vez 

mais a campanha contra a gratuidade da educação superior, apesar da mesma estar inclusive 

assegurada pela Constituição Federal. 

 
Com uma visão neoliberal alega-se que, ao oferecer o grau superior 
numa perspectiva de maior renda pessoal, o ensino deve ser visto 
como um investimento com retornos elevados e, portanto, deve ser 
pago. Acusa-se [grifo nosso] ainda a gratuidade de injustiça social 
por ser elevado o número de estudantes com renda familiar média 
e alta, em detrimento dos mais pobres que, sendo superados na 
competição por vagas, acabam por recorrer ao ensino pago [grifo 
nosso] (DA SILVA, 2001, p. 286). 
 

Pinto (1999 apud PINTO, 2004) afirma que em face do baixo percentual de 

jovens matriculados em educação superior, nosso país tem uma necessidade de ampliar o 

acesso as IES e democratizar a classe social e econômica de seus alunos, em especial nos 

cursos mais disputados e valorizados. A expansão do setor público é uma dessas vertentes, 

uma vez que o grau de privatização já é um dos maiores entre todos os países. As propostas 

apresentadas pelo MEC visando enfrentar o problema, mostram-se equivocadas (no caso do 
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PROUNI) ou com poucas condições de viabilidade17 (no caso da duplicação de vagas das IES 

Federais).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 PINTO (1999, apud PINTO, 2004) “defende a criação de um fundo contábil com vinculação direta das 
receitas, a exemplo do que ocorre nas IES estaduais paulistas, sendo no seu ponto de vista um avanço desde que 
equacionada a questão do pagamento dos aposentados, que hoje, estrangula essas instituições”. 
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3 - MECANISMOS DE FINANCIAMENTO AOS ESTUDANTES DE E DUCAÇÃO 

SUPERIOR  

 
"Ou escreves algo que valha a pena ler, ou fazes algo 
acerca do qual valha à pena escrever." 
 

(Benjamin Franklin)  

 

Neste capítulo abordaremos os principais tipos de financiamento à educação 

superior existentes no Brasil, com foco nos programas voltados aos estudantes. A princípio, 

caracterizamos os principais tipos de financiamento existentes – crédito educativo e bolsa de 

estudos – e, em seguida, os principais programas existentes em âmbito federal.  

Ao final, fazemos uma breve apresentação de programas estaduais de 

financiamentos estudantis, a fim de melhor localizar o objeto desta pesquisa: o Artigo 170, 

programa catarinense de financiamento a estudantes de ES.    

 

 

3.1 - TIPOS DE FINANCIAMENTOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA 

 

Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (1999 

apud Velloso, 2000, p. 48), as formas de destinação de recursos públicos à educação superior 

podem ser agrupadas em uma categoria conhecida como financiamento básico (core funding), 

e esta, pode ser conceitualmente subdividida em quatro modelos: 

 
• [...] Incremental ou Inercial [grifo nosso]: envolve práticas de 
alocação de verbas segundo o orçamento do ano anterior de cada 
instituição, geralmente mediante negociações entre universidades e 
governo, sendo as decisões baseadas em critérios ad hoc, que variam 
segundo o cenário econômico e político; 
• [...] Financiamento Público por Fórmulas [grifo nosso]: podem 
envolver a combinação de um largo espectro de variáveis, relativas à 
manutenção da instituição, como o número de docentes e de alunos 
em cada uma, até indicadores tidos como de desempenho, como a 
relação entre matrícula nova e o quantitativo de diplomados, passando 
por índices tais como a eficiência, a exemplo das relações médias 
aluno/docente, por universidade ou área do conhecimento; 
• [...] Financiamento por Contratos de Gestão [grifo nosso]: neste, 
orientado pelos objetivos de determinada política pública, definem-se 
os recursos mediante contratos de gestão firmados entre instituições e 
governo, tendo em vista o desenvolvimento de atividades e o 
cumprimento de metas por ele estabelecidas; 
• [...] Aporte de Subsídios a Estudantes [grifo nosso]:  no cenário da 
América Latina, tal modelo situa-se na categoria de aportes 
complementares de recursos por parte do Estado, dado que o ensino 
público na região é financiado por verbas públicas, com raras 
exceções. Nesse modelo, as anuidades a serem pagas pelos estudantes 
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podem ser objeto de empréstimos subsidiados por parte do Estado, 
sendo a dívida resgatada em alguns anos após a graduação 
(VELLOSO, 2000, p. 49). 
 

Ainda segundo Velloso (2000, p. 48-49), raramente um dos modelos é 

encontrado em sua forma pura ou exclusiva; já na maioria dos países latino-americanos, 

predomina o primeiro modelo apresentado (Incremental ou Inercial).  

Segundo Meyer Júnior (1991, p. 14): 

 
No Brasil, o financiamento do ensino superior caracteriza-se, [...] 
pelas instituições de ensino superior públicas (federais, estaduais e 
municipais) que dependem fundamentalmente da assistência do poder 
público (subsídios), via orçamento, para a sua manutenção.  
 

Adotando práticas incrementais ou inerciais, conforme princípios 

constitucionais, o Estado tem a responsabilidade de manter estas IES, cujos alunos também 

podem ter acesso a outros tipos de subsídios, como moradia, transporte e alimentação.        

Mas também existem modalidades de financiamento público para as IES 

privadas, independente das mesmas terem ou não fins lucrativos. Uma destas é a isenção 

fiscal que, formalmente, aplica-se a estabelecimentos privados definidos juridicamente como 

instituições educacionais sem fins lucrativos. Já para as IES que visam lucro, o artigo 170, 

objetivo principal desta pesquisa, é um bom exemplo de financiamento público. 

Independente da modalidade, a participação do poder público no financiamento 

da educação superior é fundamental. O país possui um grande contingente de estudantes sem 

condições financeiras de manter-se estudando, necessitando urgente de mais vagas em IES 

públicas ou, então, apoio para ampliar a sua inclusão/manutenção em IES privadas.   

Meyer Júnior (1991) afirma que as instituições de educação superior particulares 

têm na receita oriunda da cobrança de mensalidades sua principal fonte de renda. Geralmente, 

quanto maior a instituição, maior tende a ser a diversidade de fontes de receita e da mesma 

forma, conseqüentemente menor a dependência dos recursos dos discentes. O apoio do poder 

público a este tipo de IES tem ocorrido, porém, neste caso, em caráter suplementar e nos 

últimos anos, ele inclusive tem diminuído drasticamente. 

A seguir buscaremos caracterizar os principais tipos de financiamento estudantil 

existentes no Brasil. 
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3.2 - O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 

 

Existem basicamente dois tipos de financiamento estudantil, variando de acordo 

com a IES ou mesmo a esfera do governo que toma por iniciativa implementá-lo – o crédito 

educativo e a bolsa de estudos. O pressuposto básico desses tipos de programas é que o 

estudante carente financeiramente, ao receber seu empréstimo ou bolsa, tem aumentadas suas 

chances de ingresso e continuidade dos estudos na Educação Superior.  

 

 

3.2.1 - Crédito Educativo 

 

No Brasil, esta modalidade de financiamento permite a construção de um fundo 

de recursos utilizado pelos estudantes e, mediante a devolução do empréstimo, outros alunos 

podem se beneficiar dos recursos do mesmo fundo. Por isso, em geral ele assume a forma 

rotativa, ou seja, os valores são reembolsados para a mesma conta de origem. 

 
Este tipo de programa foi criado na Colômbia, em 1943, pelo 
estudante Gabriel Betancur Mejía, em sua tese de mestrado na 
Universidade de Siracusa, Estados Unidos, e tinha como proposta e 
objetivo atender e beneficiar a população estudantil de menos 
capacidade econômico financeira (SANCHEZ; MESGRAVIS, 2005, 
p. 25). 
 

A mais antiga forma de financiamento por parte do Governo Federal no Brasil 

teve início no Crédito Educativo. Mas, neste quesito a iniciativa privada fez acontecer antes, 

pois de acordo com a FUNDAPLUB (2009, p.1): 

 
No ano de 1972, em iniciativa inédita no País, a Associação dos 
Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB [grifo 
nosso], entidade de previdência privada aberta sem fins lucrativos, 
instituiu um Programa de Crédito Educativo [grifo nosso]. Sua 
meta era participar ativamente na formação de futuros profissionais 
universitários, por meio de um instrumento de apoio a estudantes que 
não possuíssem meios financeiros suficientes para alcançar seus 
ideais. [...] Com a finalidade de manter um intercâmbio de 
informações sobre o financiamento da educação superior, a APLUB 
filiou-se, em 1973,  à Associação Pan-Americana de Instituições de 
Crédito Educativo - APICE, com sede na Colômbia. 
 

No âmbito governamental, o Programa de Crédito Educativo (CREDUC) foi 

criado pela Presidência da República, em 23 de agosto de 1975, com base na Exposição de 

Motivos nº 393, de 18 de agosto do mesmo ano, apresentada pelo Ministério da Educação e 

Cultura. Foi implantado no primeiro semestre de 1976, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-



 

 

- 46 - 

Oeste, e já no segundo semestre do mesmo ano, foi estendido às regiões Sul e Sudeste, 

abrangendo desta forma a todo o país18 (ABMES, 2006).  

O crédito educativo é uma espécie de auxílio financeiro prestado por instituições 

públicas ou privadas visando “aliviar” o valor das mensalidades, sendo o saldo remanescente 

pago diretamente a IES pelo próprio estudante. Em geral, o benefício vem em parcelas que 

duram até a conclusão da graduação. O pagamento deste financiamento à entidade que 

realizou o empréstimo também é parcelado e começa geralmente após um ano da conclusão 

do curso de graduação, podendo durar até mais do que os anos em que o mutuário esteve na 

condição de estudante da educação superior.  

Segundo Sanchez e Mesgravis (2005, p. 26), “[...] O crédito educativo é um 

mecanismo de inversão recuperável, que permite a utilização de um capital em forma rotativa, 

caracterizando seu cunho social”. Em outras palavras, ele proporciona um meio de ampliar a 

ajuda econômica à classe estudantil pelo próprio estudante. Inclusive, este conceito baseia-se 

em princípios educacionais, democráticos, orientacional para o mercado de trabalho e 

econômico-financeiro:  

 
O educacional [grifo nosso] procura proporcionar a dedicação do 
aluno aos estudos, em tempo integral, através do empréstimo de 
manutenção provocando uma melhoria no aproveitamento escolar do 
estudante; o democrático [grifo nosso], que visa à igualdade de 
oportunidades educacionais nas diversas classes, permitindo às 
pessoas carentes de recursos financeiros atingir o estágio de formação 
superior no seu campo profissional; o de orientação para o mercado 
de trabalho  [grifo nosso], que  procura destinar o crédito para 
aquelas formações profissionais em que o desequilíbrio entre a 
demanda e a oferta indica a existência de insuficiente número de 
técnicos habilitados; o econômico-financeiro [grifo nosso], que, 
além de beneficiar diretamente o aluno, como se demonstrou no 
aspecto democrático, possibilita, também às universidades, um afluxo 
mais regular de receitas, pela forma como o crédito é processado, e os 
recursos são liberados para as instituições de ensino superior.  
De outra forma, ou a própria escola teria de financiar o estudante, ou 
então este, com imenso sacrifício pessoal, seria forçado a recorrer às 
linhas de crédito pessoal, oferecidas pelas instituições financeiras, ou 
o que é pior, forçá-lo a desistir dos estudos. (SANCHEZ; 
MESGRAVIS, 2005, p. 26). 
 

Apesar dos benefícios e oportunidades que o crédito educativo tem trazido há 

décadas a diversos brasileiros, cabe questionar os princípios que o fundamentam. Em seu 

papel como ferramenta democrática de acesso, neste caso a ES, o mesmo acaba tendo que 

                                                 
18 A Lei nº 8.436, de 25 de junho de 1992 institucionalizou o programa. Posteriormente, em 17 de fevereiro de 
1993, o MEC por meio da Portaria nº 202, e o Banco Central por meio da Circular nº 2.282, fixaram suas 
regulamentações e diretrizes. A partir da regulamentação da referida lei, passou a ser definitivamente 
administrado e supervisionado pelo MEC (ABMES, 2006). 
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indiretamente enfrentar um problema anterior: o ensino médio, pois, sem a conclusão deste, 

não se chega ao nível superior: 

 
O impacto que os empréstimos através de programas de crédito 
educativo teriam sobre a igualdade de oportunidades no ingresso ao 
ensino superior seria muito maior se estes empréstimos tivessem 
início no ensino médio. Desta forma as chances de cursar o ensino 
superior aumentariam sensivelmente. (SANCHEZ; MESGRAVIS, 
2005, p. 26). 
 

O acesso ao crédito, que permite a quitação das mensalidades, não esgota a 

demanda por outros recursos necessários à manutenção do estudante, como despesas com 

moradia, alimentação, deslocamento, livros. Ou seja, os recursos do crédito permitem uma 

‘folga temporária’ no que respeita ao pagamento das mensalidades, mas, por outro lado, ele 

não assegura que o aluno permaneça estudando, em face de outras demandas fundamentais 

para sua sobrevivência e, inclusive, bom rendimento.  

Em face destes aspectos, parece que o princípio econômico-financeiro é o único 

que efetivamente se concretiza, uma vez que as IES sempre são beneficiadas, pois, 

independente dos estudantes devolverem ou não ao fundo de origem os recursos recebidos via 

crédito, os custos das mensalidades foram por ele cobertos.  

 

 

3.2.2 - Bolsa de Estudos 

 

Bolsas de estudo são recursos (ajuda financeira) que os estudantes carentes 

financeiramente recebem a fundo perdido, ou seja, um benefício que o universitário não 

precisa devolver à entidade que o oferece. Em geral, as bolsas são concedidas em troca de 

alguma atividade realizada a critério da IES - como estágio na própria instituição, ou estágio 

externo com empresas parceiras, desenvolvimento de ações com a comunidade ou ações 

integradas a projetos de pesquisa (FURB, 2004). 

Os critérios para concessão são geralmente definidos e analisados pela própria 

IES ou entidade que oferece a bolsa e tendem a combinar principalmente dois fatores: 

• Comprovação de demanda: utilizado na seleção de estudantes.  

• Mérito/Desempenho ao longo do semestre: depende de contrapartida do 

estudante. Utilizado na manutenção do benefício, pois tem como finalidade financiar ao 

estudante que se dedique aos estudos e que não acabe desperdiçando esta importante verba 

pública ao estar quitando créditos por reprovação em disciplinas. 
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O controle/acompanhamento destes dois critérios, em geral, pode ser semestral, 

anual ou mesmo com outro grau de periodicidade.  

Considerando os princípios já citados anteriormente, cabe-nos fazer algumas 

considerações. Os “princípios educacionais” não são garantidos, pois, como vimos, a 

manutenção dos estudos depende de outros gastos além da mensalidade. Vale ressaltar de que 

se um aluno, por quaisquer motivos, não concluir seus estudos no período estipulado para 

recebimento do benefício, ele obrigatoriamente necessita devolver aquilo que já recebeu 

atualizado monetariamente. 

Quanto aos princípios “democráticos”, é melhor acessível do que o crédito 

educativo, pois abre a possibilidade de muitos outros estudantes poderem pleitear. 

No aspecto “orientacional para o mercado de trabalho”: não há estudos sobre 

isso. Seria fundamental como política pública promover estudos neste sentido. Faltam 

pesquisas que mostrem se a concessão de bolsas é feita por demanda profissional no país.  

Quanto ao princípio “econômico-financeiro” não tem diferença. A IES garante 

seu recurso em virtude do recebimento destes repasses por conta dos órgãos públicos que 

concedem tal benefício. A única objeção neste caso é de que estes repasses podem sofrer 

atraso. 

Estas reflexões apontam que, na perspectiva de atender aos princípios 

educacionais e democráticos, os recursos públicos do Estado deveriam, idealmente, ser 

direcionados para IES públicas, conseguindo manter o público sem se utilizar destes 

mecanismos que, de toda forma, apresentam de alguma forma falhas ou problemas.  

Quanto ao aspecto orientacional para o mercado de trabalho, seria fundamental 

como política pública avançar em estudos a fim de otimizar o emprego de recursos. Em 

termos econômico-financeiros, vemos que as IES são as principais beneficiadas.  

 

 

3.3 - O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL EM PROGRAMAS FEDER AIS 

 

No nível de graduação o Governo Federal não oferece bolsas para estudantes de 

IES privadas, apenas crédito educativo. Esta é uma das formas que o Estado elegeu para 

cumprir os direitos subjetivos públicos inseridos na Constituição Federal.  

O Governo brasileiro possui dois programas de financiamento destinado a 

estudantes que concluíram ou estão em vias de concluírem o ensino médio e querem ingressar 

em um curso superior. Na seqüência, serão descritos brevemente. 
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3.3.1 - FIES 

 

O Programa de Financiamento Estudantil (FIES) foi criado em 1999 com o 

objetivo de substituir o Programa de Crédito Educativo19 - CREDUC (BRASIL, 2009).  

De acordo com o site oficial da Caixa Econômica Federal, mantenedora deste 

financiamento (BRASIL, 2009), trata-se de um programa destinado a financiar a graduação 

para estudantes que comprovem não terem condições de arcar com os custos de sua formação 

e que estejam regularmente matriculados em IES privadas ou mesmo não gratuitas, 

devidamente cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos de regulação e 

avaliação conduzidos pelas instâncias responsáveis (o Ministério da Educação no caso das 

IES federais e privadas; os Conselhos Estaduais de Educação no caso das IES municipais e 

estaduais). 

A prioridade na concessão é esta: 

 
 Bolsistas parciais de 50% do ProUni - Programa Universidade para 
Todos, seja de bolsas oferecidas obrigatoriamente como 
adicionalmente; 
 Estudantes beneficiários de bolsas complementares matriculados 
em cursos considerados prioritários;  
 Estudantes beneficiários de bolsas complementares matriculados 
nos demais cursos; 
 Estudantes matriculados em instituições de educação superior que 
tenham aderido ao ProUni;  
 Demais estudantes matriculados em Instituições de Ensino Superior 
que não tenham aderido ao ProUni (BRASIL, 2009). 
 

Ainda, segundo a página na internet oficial sobre as diretrizes do FIES: 

 
Apurada a previsão de bolsistas parciais do PROUNI confirmados, o 
montante de recursos necessário à sua contratação será reservado; o 
restante dos recursos orçamentários disponíveis será distribuído 
primeiramente entre as mantenedoras que aderiram ao PROUNI. 
Havendo "sobra" de recursos devido à quantidade de inscritos e ao 
teto de financiamento fixado pelas mantenedoras, os recursos 
restantes serão distribuídos entre as mantenedoras que não aderiram 
ao PROUNI. 
Além disso, a distribuição leva em conta a região, estado e curso, de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo MEC na Portaria de 
Seleção de cada processo seletivo, e de forma diretamente 
proporcional à demanda dos candidatos inscritos, respeitando o valor 
fixado pela Mantenedora da Instituição de Ensino quando de seu 
credenciamento no processo seletivo. 
São considerados cursos prioritários os cursos de licenciaturas em 
química, física, matemática, biologia, engenharia, medicina, geologia, 
cursos de tecnologia constantes do Catálogo Nacional de Cursos 

                                                 
19 A grande instabilidade e as mutações no cenário econômico determinaram o esgotamento da modalidade 
CREDUC vigente, permanecendo apenas os aditamentos até 2005 (SANCHEZ; MESGRAVIS, 2005). 
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Superiores em Tecnologia e aqueles com melhores conceitos no 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE 
(BRASIL, 2009).  
 

Levando em consideração o perfil socioeconômico, os critérios de seleção são 

definidos pelo MEC a cada processo seletivo. Todas as IES privadas participantes do FIES 

são obrigadas a constituir Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento, recebendo a 

atribuição de prestar o devido atendimento aos estudantes interessados ou mesmo 

participantes. Esta Comissão é constituída por dois representantes da  própria IES, além de 

um professor e dois estudantes. A Comissão inclusive até pode ter mais componentes, desde 

que respeitas as proporções acima enunciadas (BRASIL, 2009).  

O mecanismo de acesso ao FIES pode ser considerado um dos pontos fortes do 

programa, pois a informatização possibilita realizar todas as operações e procedimentos, 

desde a adesão das instituições de ensino, a inscrição do estudante, a divulgação dos 

resultados e entrevistas pela rede mundial de computadores, permitindo desta forma o acesso 

rápido e dinâmico a todos os interessados, independente da localidade onde reside ou estuda. 

Isso representa comodidade e facilidade para todos os participantes, além de promover uma 

tentativa de deixá-lo com mais transparência e confiabilidade durante todo este processo.  

Segundo dados oficiais do Governo Federal, nos últimos anos o FIES tem 

registrado um aumento das IES participantes e, conseqüentemente, dos estudantes. 

Informações referentes aos 2º semestre de 2006 indicam que havia 1.513 IES credenciadas, 

beneficiando 449.786 estudantes. Em 2007 as IES beneficiadas saltaram para 2.080. A 

aplicação de recursos já alcança a casa de R$ 4,6 bilhões entre contratações e renovações 

semestrais dos financiamentos desde a criação deste programa20 (BRASIL, 2009).  

 

 

3.3.2 – Programa Universidade para Todos - ProUni21 

 

De acordo com o MEC, O ProUni foi criado pela Lei Federal nº 11.096/2005 

com a finalidade de conceder bolsas de estudos integrais e parciais, em cursos de graduação e 

seqüenciais de formação específica, a brasileiros sem diploma de curso superior, inclusive aos 

que já estejam matriculados em IES privadas (BRASIL, 2008). 

                                                 
20 Maiores informações sobre o FIES, acessar o site oficial do MEC – Secretaria de Educação Superior: 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=content&task=view&id=376&Itemid=303> . 
21 Todos os dados expostos neste item foram coletados junto site do MEC. Para maiores informações acesse: 
<http://prouni-inscricao.mec.gov.br/PROUNI/Oprograma.shtm>. 
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Para concorrer a uma bolsa pelo ProUni, o estudante deve participar do Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM, referente à edição imediatamente anterior ao processo 

seletivo, obter a nota mínima nesse exame, a ser estabelecida pelo MEC anualmente. Além 

disso, deve possuir renda familiar, por pessoa, de até três salários mínimos e satisfazer a uma 

das condições abaixo: 

•  ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola privada 

com bolsa integral da instituição, ou; 

•  ter cursado todo o ensino médio parcialmente em escola pública e 

parcialmente em escola privada com bolsa integral da instituição, ou; 

•  ter cursado todo o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e 

parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição, 

ou; 

•  ser portador de deficiência, ou;  

•  ser professor da rede pública de ensino básico, em efetivo exercício, 

integrando o quadro permanente da instituição e concorrendo a vagas em cursos de    

licenciatura, normal superior ou pedagogia. Neste caso, a renda familiar por pessoa não é 

considerada. 

A seleção para a obtenção das bolsas disponíveis no PROUNI consiste em três 

fases: inscrição e pré-seleção pelo MEC, aferição das informações prestadas pelo candidato à 

instituição de educação superior e eventual seleção própria efetuada também por essas 

instituições. 

O bolsista do ProUni deverá apresentar aproveitamento acadêmico em no 

mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas cursadas em cada período letivo sob 

pena de encerramento da bolsa. Em caso de aproveitamento acadêmico insuficiente, poderá o 

coordenador do ProUni, ouvido(s) o(s) responsável(eis) pela(s) disciplina(s) na(s) qual(is) 

houve reprovação, autorizar, por uma única vez, a continuidade da bolsa. 

A partir de 2005, o FIES passou a conceder financiamento para estudantes 

selecionados pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI). Estudantes que recebem 

bolsa parcial do PROUNI (50%) desde que regularmente matriculados em cursos de 

graduação, podem receber do FIES financiamento de mais 25% do valor da mensalidade. 

Neste caso, os bolsistas não necessitam participar dos processos de seleção regulares do FIES, 
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podendo inscrever-se diretamente, em períodos específicos designados pelo MEC, para 

obtenção deste financiamento22. 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Internet, na página 

eletrônica do ProUni http://www.mec.gov.br/prouni. Ao efetuar sua inscrição, o candidato 

escolhe até 5 opções de cursos, habilitações, turnos ou instituições de ensino superior, dentre 

as disponíveis conforme seu perfil socioeconômico. É importante ressaltar que essas opções 

poderão ser alteradas a qualquer tempo, dentro do período de inscrições do programa, assim, o 

candidato poderá efetuar sua inscrição e posteriormente acessar novamente e realizar 

alterações, caso desejar. A ficha de inscrição válida para efeito da pré-seleção é aquela com as 

últimas alterações efetuadas pelo estudante. 

A despeito dos benefícios que programas como PROUNI e crédito educativo 

possam trazer aos estudantes, há várias posições contrárias à existência dos mesmos. Para 

Mancebo (2004) o ProUni aprofunda o preocupante quadro de privatização do sistema de 

educação superior no país. Para a autora, apesar do consenso quanto à necessidade de 

aumento de financiamento para as instituições públicas, o ProUni pretende resolver o grave 

problema do acesso à formação superior ampliando a renúncia fiscal - renúncia pouco 

transparente para a sociedade, que quase nada sabe sobre o emprego de um dinheiro que, caso 

fosse investido nas instituições públicas, poderia impulsionar programas de expansão e 

modernização. 

 

 

3.4 - O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL EM PROGRAMAS ESTAD UAIS 

 

Trataremos neste tópico de alguns exemplos de financiamento estudantil 

promovidos por alguns estados da Federação, mostrando seus propósitos e diversidades. 

De acordo com a Constituição Federal, o Governo Federal é um dos 

responsáveis pelo financiamento da educação superior. Alguns entes federados têm assumido 

juntamente essa responsabilidade e compromisso, auxiliando a cobrir a enorme lacuna de falta 

de recursos para este nível de ensino. O argumento, via de regra, é que esta abrange o 

desenvolvimento da pessoa na sua dimensão social e, juntamente com isso, trabalha a 

diminuição das desigualdades (BAHIA, 2009). 

                                                 
22 Maiores informações sobre o ProUni, acessar: <http://portal.mec.gov.br/prouni/>. 
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Em estudo relacionado ao ano de 2007, Stolf (2008) encontrou quatro estados da 

federação com páginas na internet que mantinham informações referentes a programas de 

financiamento ativos e disponíveis a todos os estudantes. Faremos a seguir uma breve 

apresentação de alguns destes programas para, no próximo capítulo, nos determos no estado 

de Santa Catarina, objeto deste estudo.    

Na região Nordeste o estado da Bahia conta com um órgão ligado diretamente a 

Secretaria de Educação que coordena o Desenvolvimento da Educação Superior – a 

Coordenação de Desenvolvimento da Educação Superior/CODES, que tem por finalidade 

coordenar, desenvolver e avaliar ações para a educação superior no Estado e promover ações 

para ampliar o acesso e a permanência na Universidade, de alunos egressos de escolas 

públicas da Bahia (BAHIA, 2009). 

No que se refere a auxílio para a permanência de acadêmicos na educação 

superior, o governo baiano concede, dentro de seus critérios, uma bolsa de estudo chamada 

“FAZ Universitário”23 destinada a alunos que estudaram da 5ª série do Ensino Fundamental 

até o 3º ano do Ensino Médio em escolas públicas estaduais ou municipais. Tratando ainda da 

dificuldade de acesso para o acadêmico, o executivo estadual desenvolve um programa 

intitulado “Universidade para Todos”. Trata-se de um convênio que oferece também aos 

alunos vindos de escolas públicas um curso preparatório para o vestibular das quatro 

universidades estaduais da Bahia24. 

Já na região Sudeste, o estado do Espírito Santo possui o “Programa Nossa 

Bolsa”25, um programa social de bolsa universitária que apóia financeiramente estudantes da 

educação superior, com bolsas integrais (100%) e parciais (50%) para cidadãos sem condições 

de custear seus estudos e que tenham cursado a educação de nível médio em escolas da rede 

pública e filantrópica. Qualquer universidade, seja ela pública ou privada, pode aderir ao 

programa, mas para isto deverá solicitar à Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo – FAPES sua adesão e, também, oferecer contrapartida na forma de redução 

sobre o valor das semestralidades, bem como comprovar seu reconhecimento e conceito 

obtido pelo curso no processo avaliativo coordenado pelo MEC (ESPÍRITO SANTO, 2009). 

No que tange aos mecanismos de controle da concessão, o beneficiário da bolsa 

deverá freqüentar assiduamente as aulas, obter aprovação no mínimo de 75% das disciplinas 

                                                 
23 Para maiores informações, acesse: <http://www.ba.gov.br> – Site Oficial do Governo do Estado da Bahia.  
24 São elas: Universidade do Estado da Bahia – UNEB; Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC; 
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. 
25 Para maiores informações, acesse: <http://www.es.gov.br> – Site Oficial do Governo do Estado do Espírito 
Santo.  
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cursadas e não efetuar trancamento de matrícula durante o período de vigência da bolsa. Além 

disso, em um detalhe deste programa, ele deve prestar estágio não remunerado na 

administração pública, com carga horária compatível com seus afazeres escolares e de 

trabalho. Desta forma, ele devolve para o Estado os conhecimentos obtidos na IES 

possibilitado pela bolsa recebida. 

Na região Sul, mais precisamente no Estado do Rio Grande do Sul, existe o 

Sistema Estadual de Financiamento do Ensino Superior Comunitário, fundamentado na Lei 

Complementar nº 11.977, de 07 de outubro de 200326 . Ele é integrado pelo Programa de 

Crédito Educativo – PROCRED, e pelo Programa Comunitário de Ensino Superior – 

PROCENS, em parceria do Estado com as Instituições de Ensino Superior Comunitário – 

IESCs, e com as empresas apoiadoras. 

O Rio Grande do Sul desenvolve ainda, auxiliando indiretamente o estudante, o 

“Programa de Manutenção das Casas de Estudantes”27, que se justifica na Constituição 

Estadual em seu artigo 198, § 2º, que prevê “a implantação de programa específico de 

manutenção das casas de estudantes autônomas que não possuam vínculo orgânico com 

alguma instituição”. 

Estes programas concedem situações de auxílio aos estudantes, seja na forma de 

bolsa ou crédito educativo, colaborando em suas respectivas regiões para o incremento no 

número de alunos em IES privadas em detrimento a escassez de vagas públicas. 

 

 

 

 

 

                                                 
26 O Decreto nº 42.897, de 10 de fevereiro de 2004 insere alterações na Lei Complementar n.º 10713, de 16 de 
janeiro de 1996 que regulamenta o parágrafo 3º do Art. 201 da Constituição do Estado. De acordo com a referida 
lei, o estado aplicará meio por cento da receita líquida de impostos próprios na manutenção e desenvolvimento 
do ensino superior comunitário do Rio Grande do Sul, consoante ao disposto no parágrafo 3º do art. 201 da 
Constituição Estadual, do Programa de Crédito Educativo – PROCRED, aos alunos de graduação, com 
insuficiência de recursos financeiros próprios ou familiares. Conforme disposto no Artigo 18º da Lei 
Complementar 10713, de 16 de janeiro de 1996, a Lei n.º 10.859, de 8 de novembro de 1996, institui o Fundo 
Rotativo de Crédito Educativo – FUNPROCRED, com a finalidade de movimentar os recursos do PROCRED. O 
objetivo do programa é propiciar o crédito educativo, com a concessão de bolsa rotativa de estudo, o custeio de 
matrícula e mensalidades escolares em Instituições de Educação Superior Comunitárias, através da assinatura 
semestral de um contrato de concessão do crédito, no valor médio de 50% do valor da matrícula e mensalidades 
do semestre em curso. Este crédito é destinado a alunos do ingresso à formatura. 
27 Para maiores informações, acesse: <http://www.rs.gov.br> – Site Oficial do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul. 
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4 - O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE SANTA  CATARINA: 

O ART. 170 

 
"O que é ensinado em escolas e universidades não 
representa educação, mas são meios para obtê-la." 
 

(Ralph Waldo Emerson)  

 

Neste capítulo apresentaremos o programa estadual de financiamento estudantil 

de Santa Catarina: o Art. 170 da Constituição Estadual, criado em 1989. Faremos uma breve 

descrição do sistema de educação superior catarinense, indicando as demandas que dão 

origem e justificam a criação do mesmo.  

Nos itens seguintes, faremos uma caracterização dos seus objetivos do e 

recuperaremos a trajetória da legislação que lhe confere sustentabilidade, chegando à 

configuração de suas características e diretrizes atuais. 

Na continuidade, traçaremos a circunferência de sua abrangência atual, 

pontuando as IES atendidas, os recursos recebidos, a indicação dos mecanismos de controle, 

as comissões responsáveis pelo trabalho de seleção, distribuição, fiscalização e 

acompanhamento das bolsas de estudos parciais ou integrais concedidas. 

Conforme visto anteriormente, o Art. 170 visa fazer com que dos 25% da 

arrecadação total do estado que segundo a Constituição Federal de 1988 devem ser aplicados 

na educação, 5% sejam aplicados no financiamento estudantil à educação superior.  

 

 

4.1 - CARACTERÍSTICAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SANTA  CATARINA 

 

Segundo dados do INEP, em 2007 o estado de Santa Catarina conta com um 

total de noventa e duas instituições de educação superior (ver tabela 02). Destas, oitenta e 

cinco instituições, a maioria, portanto, são privadas. Ainda, olhando para este total, há apenas 

doze universidades, demonstrando em números que existem poucas IES que, além do ensino, 

estão voltadas também à pesquisa e à extensão. 

 
 
 
 
 
 



 

 

- 56 - 

Tabela 02 – As IES em Santa Catarina segundo a natureza jurídica (2007).  
 

85 IES Privadas 7 IES Públicas  

 Particulares Comun./Confes./Filant28. Federais Estadual Municipais 

TOTAL 65 20 3 1 3 

Capital 11 1 2 1 - 

Interior 54 19 1 - 3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – Censo da Educação Superior 2007. 

 

No que diz respeito às IES federais, obstante a tabela 6 indique serem três, duas 

são escolas técnicas de ensino médio (CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica) 

que, apenas recentemente, começaram a ofertar cursos em nível superior, e mesmo assim, 

extremamente restritos.  

Sendo assim, somadas as vagas das IES públicas e gratuitas do estado, temos em 

Santa Catarina que parcela considerável dos estudantes de ES precisam pagar mensalidades, 

sendo mais preciso, dos 202.739 acadêmicos, 132.954 enquadram-se nesta situação (BRASIL, 

2007). 

As IES privadas estão geograficamente localizadas nas principais cidades das 

micro-regiões que compõem o estado, sendo justamente esta, ou seja, a falta de oportunidades 

de estudo superior gratuito fora da capital, um dos principais motivos para tal expansão de um 

sistema fundacional de IES vinculadas principalmente aos municípios.  

O início da criação destas instituições municipais deu-se na década de 1960. 

Com o tempo, estas se reuniram e criaram a Associação Catarinense das Fundações 

Educacionais - ACAFE29. No início de 2009 a ACAFE contava, ao todo com quinze30 IES. O 

fato de algumas serem fundações municipais públicas de direito público e, no entanto, 

cobrarem mensalidades, provoca não só na comunidade acadêmica uma série de confusões, 

como também no próprio MEC e em suas instâncias.  

                                                 
28 Para maiores detalhes sobre estas categorias, voltar ao item 2.1 desta dissertação. 
29 A ACAFE foi fundada em 1974 pelos presidentes das fundações catarinenses criadas por lei municipal e pelo 
presidente da fundação criada pelo Estado. Ao longo do tempo, a característica das afiliadas foi sendo bastante 
alterada e, no início de 2009, contava com uma estadual (a Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC), 
com algumas fundações públicas de direito público e com fundações de direito privado (ver apêndice letra G). 
Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, com a missão de promover a integração dos esforços de 
consolidação das instituições de ensino superior por ela mantidas, de executar atividades de suporte técnico-
operacional e de representá-las junto aos órgãos dos Governos Estadual e Federal (ACAFE, 2009). 
30 Apesar de no cabeçalho de seu site constar o símbolo de uma IES a mais, totalizando apenas naquele espaço 
dezesseis: BOM JESUS/IELUSC – Associação Educacional Luterana Bom Jesus. Esta referida “adicional” 
também consta como filiada a AMPESC (ver apêndice letra H). 
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Segundo Pegoraro (2008), quando olhamos para as fundações de Santa Catarina 

pertencentes ao sistema ACAFE, com as mesmas características legais, criadas por leis 

municipais, e vamos ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP, órgão do Governo Federal ligado ao Ministério da Educação – MEC, não 

encontramos a categoria público não-estatal; encontramos estas instituições, algumas, 

classificadas como públicas e, outras, como privadas. 

Após passar diversos anos sem aumento significativo de vagas, a demanda social 

reprimida e a legislação pós-LDB/1996 favoreceram o surgimento de muitas instituições 

privadas de educação superior. Em 1996 Santa Catarina possuía apenas 21 IES, sendo destas 

11 privadas. Já em 2006, portanto uma década após, este número saltou enormemente para 

105, sendo destas 97 as IES privadas. Já em relação às públicas, das 10 que existiam em 1996, 

restaram apenas 8 dez anos depois. Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2007, 

divulgados no mês de fevereiro de 2009 pelo MEC (BRASIL, 2007) estes números acima 

tiveram uma pequena queda: Santa Catarina possui 92 IES (diferença de menos 13), sendo 

destas 85 privadas (doze a menos) e 7 públicas (diferença de uma a menos em relação ao ano 

anterior).  

De acordo com Merlo (2005), analisando os dados somente até 2005 já se 

observava de que Santa Catarina não estava preparada para atender a toda esta demanda de 

IES, crescida de forma desordenada, e em alguns casos, com qualidade questionável.  

É provável que a demanda social tenha contribuído para a percepção da 

educação superior apenas como uma fatia rentável de mercado, sem qualquer outra 

preocupação com a qualidade do serviço oferecido. Por outro lado, na ausência do estado, 

muitas pessoas conseguiram cursar a educação superior apenas devido à oferta e às facilidades 

oferecidas pelas instituições privadas, tais como proximidade geográfica, cursos noturnos, 

ausência de aulas nas sextas-feiras e nos sábados, dentre outras vantagens. 

Diante deste cenário, a alternativa em curto prazo da população tem sido à busca 

de auxílio financeiro, junto aos órgãos oficiais, que permita o acesso ao ensino superior 

privado. Ao longo das últimas décadas, o apoio oficial do estado de Santa Catarina, por essa 

histórica omissão, tem se dado na forma de financiamento público direto e indireto às IES, 

com a isenção de impostos, da contribuição previdenciária e do salário-educação, e também 

na forma de concessão de subvenções, bolsas de estudo e empréstimos subsidiados.  

Dentre estas, uma das mais populares formas de auxílio tem sido a concessão de 

bolsas de estudo para os estudantes da graduação por meio do Artigo 170 da Constituição 

Estadual Catarinense de 1989.  
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É interessante destacar que, em função da demanda dos estudantes por auxílio 

financeiro para acessarem e manterem-se na educação superior, principalmente nas IES 

privadas, também há municípios catarinenses com programas de apoio e financiamento 

estudantil. Na cidade de Brusque, município localizado na mesorregião do Vale do Itajaí, por 

exemplo, os estudantes recebem auxílio por parte do poder público municipal em relação ao 

transporte, já que muitos destes precisam se deslocar até municípios vizinhos visando à 

educação superior. 

Outro exemplo de programa municipal de financiamento ao estudante de 

educação superior existe em Blumenau, no Programa Especial de Bolsas de Estudo – PEBE. 

Criado por meio da Lei Ordinária nº 5.207 de 07 de maio de 1999, tem provisão de recursos 

definidos nos termos do parágrafo único em seu inciso II, do art. 107, da Lei Orgânica deste 

município de Blumenau (BLUMENAU, 2009).  

Trata-se de concessão de crédito educativo31 a estudantes carentes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação da Universidade Regional de Blumenau – FURB 

(exclusivamente para esta universidade), com bom desempenho acadêmico e que comprovem 

ter origem familiar e pessoal nesta cidade. A seleção dos inscritos ao benefício de que trata 

esta lei é realizada por comissão, designada por portaria do reitor da FURB, constituída por 

representantes da direção da IES, do corpo docente, do Diretório Central dos Estudantes e do 

poder público municipal32.  

Assim como ocorre com programas estaduais, são escassos os estudos sobre 

programas municipais de financiamento ao estudante. Uma das causas, talvez, seja a 

dificuldade de obtenção de dados junto às fontes, como relata Stolf (2008). Outra hipótese é 

que a manutenção dos mesmos pode gerar situações polêmicas, afinal, a Constituição prevê a 

responsabilidade dos municípios sobre o ensino fundamental e raros dispõem deste sistema 

funcionando em situação que permita aplicação de recursos suplementares em nível superior. 

Talvez por este motivo os programas municipais sejam pouco conhecidos, divulgados e 

estudados.    

É curioso notar ainda que, em Santa Catarina, a despeito do pequeno número de 

IES públicas e gratuitas, apenas nos anos mais recentes têm havido movimentos que 

                                                 
31 Atualmente (2009), de acordo com a CAE – Coordenadoria de Apoio ao Estudante da FURB, este programa 
encontra-se em fase de reestruturação, onde o poder público municipal discute com a Universidade Regional de 
Blumenau a implantação e/ou a contratação de uma agência financiadora que faça o devido controle sobre os 
pagamentos/recebimentos oriundos desta modalidade de crédito educativo. 
32 Uma curiosidade deste programa é a previsão do caso dos alunos inadimplentes, pois a referida lei autoriza a 
Universidade Regional de Blumenau a utilizar 3% (três por cento) dos recursos para a formação de um fundo de 
risco, destinado a estes casos depois de esgotados todos os recursos legais de cobrança. 
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reivindicam maior número de vagas ou ampliação das IES já existentes, dentre os quais 

podemos citar o FURB Federal33. É possível que em face da construção do ES no estado, 

vinculada às fundações municipais, tenha sido mais comum a defesa da concessão de recursos 

públicos a IES privadas objetivando o financiamento estudantil a fundo perdido, independente 

da sua natureza jurídica e de seus fins lucrativos a fim de incluir e manter alunos na educação 

superior, do que lutar por educação superior e gratuita.  

 
A universidade funciona, também, como instrumento de 
democratização das oportunidades sociais. Assim, é recomendável 
que procurem evitar seu elitismo, através de um programa de bolsas 
para alunos carentes. Apesar da escassez de recursos públicos esta é 
uma responsabilidade que as instituições de ensino superior não 
devem e não podem esquivar-se. (HAWERROTH ,1999, p.148). 
 

No próximo item trataremos da caracterização dos objetivos do programa e 

recuperaremos a trajetória da legislação que lhe confere sustentabilidade, chegando à 

configuração de suas características e diretrizes atuais. 

 
 
4.2 - BREVE HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO A RTIGO 170 

 

Neste item descrevemos a origem até as características atuais do programa de 

financiamento estudantil à educação superior catarinense, popularmente conhecido como 

“Art. 170” da Constituição Estadual.  

 

 

4.2.1 – Da Constituição Estadual de 1989 até 2005 

 

Os recursos do Art. 170 estão assegurados pela Constituição Estadual de Santa 

Catarina de 1989 que dispõe no Título IX “Da Ordem Social”, do Capítulo III “Da Educação, 

Cultura e Desporto”, da Seção II “Do Ensino Superior”:  

 
Art. 170. O Estado prestará, anualmente, assistência financeira às 
fundações educacionais de ensino superior instituídas por lei 
municipal [grifo nosso]. 
Parágrafo único. Os recursos relativos à assistência financeira: 
I - não serão inferiores a cinco por cento do mínimo constitucional 
que o Estado tem o dever de aplicar na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino; 
II - serão repartidos entre as fundações de acordo com os critérios 

                                                 
33 Para maiores informações, acesse: <www.furb.br/furbfederal> – Site Oficial da Universidade Regional de 
Blumenau. 
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fixados na lei de diretrizes orçamentárias (SANTA CATARINA, 
1989). 
 

Quando da promulgação da Constituição Estadual, o texto original era este 

anteriormente descrito. Foi necessária uma década para que os deputados estaduais, 

juntamente com o Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Educação, fizessem 

cumprir o Art. 170 da Constituição Estadual, por meio da promulgação da Lei Complementar 

nº 180/1999, que fixa diretriz e normas para a aplicação destes recursos.  

Não há, na FURB, quaisquer informações a respeito do repasse dos benefícios 

anteriores ao período 1989-199934. Dados não oficiais, porém, apontam que os repasses não 

eram efetivados com regularidade e que não haviam mecanismos de controle sobre os 

mesmos, haja vista que não havia regras para tanto, apenas o pequeno texto constitucional. 

Nos anos seguintes, o estado catarinense viria a reconhecer sua dívida para com as fundações 

municipais referentes aos repasses desde década, elaborando leis complementares 

contemplando esta dívida, objetivando quitá-la.   

Durante a década acima citada, duas tentativas foram realizadas por 

governadores distintos visando pôr em prática algo semelhante ao atual “artigo 170”: 

• Lei Estadual nº 8.785 de 1992, promulgada em 18 de janeiro de  1992, que 

beneficiava, com bolsas de estudos, alunos do magistério em nível de 2º grau de Licenciatura;  

• Lei Estadual nº 10.641, promulgada em 06 de janeiro de 1998, que criava a 

modalidade de crédito educativo para os estudantes das Fundações Municipais35.  

No entanto, não encontramos indícios de que ambas tenham sido efetivamente 

postas em execução. 

A partir de 1999, quando a promulgação da Constituição Estadual comemorava 

a sua primeira década de existência, teve início a discussão na Assembléia Legislativa do 

Estado em torno da regulamentação da concessão de benefícios do Art. 170. Quando da 

promulgação da Lei Complementar nº 180/1999, houve a revogação das leis anteriormente 

citadas, tornando esta como referência ao financiamento para alunos de IES de Santa 

Catarina.  

                                                 
34 Apesar de buscarmos nos arquivos históricos da Universidade Regional de Blumenau, não encontramos 
nenhum documento pertinente. Para desvendar este período é necessária uma investigação junto à Secretaria 
Estadual de Educação, que neste momento, também não forneceu nenhuma documentação a este respeito, apesar 
da solicitação por parte deste autor.        
35 A Lei Estadual 10.641 usava como base não o Art. 170 da Constituição catarinense, mas sim o Art. 171, que 
afirma: “A lei disciplinará as formas de apoio à manutenção e ao desenvolvimento do ensino superior que as 
empresas privadas deverão prestar, sempre que se beneficiarem: I - de programas estaduais de incentivos 
financeiros e fiscais; II - de pesquisas e tecnologias por elas geradas com financiamento do Poder Público 
Estadual.” (SANTA CATARINA, 1989). 
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Mas, para a operacionalização da Lei Complementar nº 180/1999, o texto da 

Constituição Estadual passou por uma modificação, por meio da Emenda Constitucional nº 

15, promulgada em 16 de junho daquele ano (ver anexo letra D). Com isso, o dispositivo 

constitucional passou a vigorar da seguinte forma: 

 

Art. 1º - O art. 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 170. O Estado prestará anualmente, na forma da lei 
complementar, assistência financeira aos alunos matriculados nas 
instituições de educação superior legalmente habilitadas a 
funcionar no Estado de Santa Catarina [grifo nosso]. 
Parágrafo único. Os recursos relativos à assistência financeira não 
serão inferiores a cinco por cento do mínimo constitucional que o 
Estado tem o dever de aplicar na manutenção e no desenvolvimento 
do ensino (SANTA CATARINA, 2006). 

 

Esta nova redação trouxe três mudanças significativas: 

1º) No texto original, apenas as Fundações instituídas por lei municipal tinham 

direito a este repasse; com a modificação, as instituições privadas também foram incluídas no 

benefício.  

2º) Surgiu à figura da “lei complementar”, que passou a definir a forma de 

distribuição, bem como todas as demais diretrizes a serem respeitadas visando à obtenção do  

benefício.  Desta forma, tornou-se possível que o Art. 170 passasse por várias e constantes 

modificações, de acordo com os propósitos dos deputados estaduais e do governador, ou seja, 

foi gerado um instrumento legal que permite constantes alterações. 

3º) Foi regulamentada a aplicação dos recursos diretamente na assistência 

financeira aos alunos matriculados, e não mais para as IES.  

A Emenda Constitucional nº 15, criada para dar subsídio a Lei Complementar nº 

180/1999, acrescentou os artigos 46 a 49 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

da Constituição Estadual de Santa Catarina, definindo os percentuais de valores destinados 

que o executivo estadual deveria obrigatoriamente repassar às IES referente ao 170, criando 

uma espécie de previsão anual. De acordo com o Art. 46, os percentuais mínimos 

constitucionais a serem repassados eram:  

* 1999: 2%, repassados na íntegra em bolsas de estudo e bolsas de pesquisa; 

* 2000: 3%, sendo destes 2,5% em bolsas de estudo e pesquisa e 0,5% em 

auxílio financeiro (crédito educativo); 

* 2001: 4%, sendo destes 2,5% em bolsas de estudo e bolsas de pesquisa e 1,5% 

em prestação de auxílio financeiro (crédito educativo). 
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Por sua vez, o art. 47 determinava que do montante de recursos devido pelo 

Estado de Santa Catarina às Fundações de Ensino Superior instituídas por lei municipal, 50% 

do total seriam aplicados em bolsas de estudo. E o Art. 48 definia as bases para a concessão 

de bolsas, segundo critérios objetivos de carência e mérito, além de instituir que o aluno 

beneficiado deveria prestar serviço voluntário à comunidade.  

Finalmente, o art. 49 previa que, a partir de 2002, pelo menos 90% dos recursos 

do Art. 170 seriam destinados aos alunos matriculados nas Fundações Educacionais de 

Educação Superior, instituídas por Lei Municipal, destes, no mínimo 50% deveriam ser 

aplicados em bolsas de estudo e 10% em bolsas de pesquisa (SANTA CATARINA, 1999A).  

Quanto às bolsas de pesquisa, a Lei Complementar nº 281/2005 aponta que estas 

podem ser requeridas por qualquer estudante de graduação mediante apresentação de Projeto 

de Pesquisa, levando em conta, preferencialmente, a relevância social e/ou científica, além de 

ser acompanhada de orçamento detalhado de seus custos de produção. O valor mensal 

previsto de cada bolsa de pesquisa é no máximo o valor da mensalidade do curso freqüentado 

pelo aluno. De acordo com a lei, portanto, a condição financeira do candidato não era fator 

determinante para o recebimento deste benefício. 

 
Art. 5º As bolsas de pesquisa, destinadas a alunos das Fundações 
Educacionais de Ensino Superior instituídas por lei municipal poderão 
ser requeridas por qualquer estudante dos cursos de graduação, 
mediante apresentação de Projeto de Pesquisa, elaborado segundo 
normas técnicas. 
§ 1º As bolsas de pesquisa levarão em conta, preferencialmente, a 
relevância social e/ou científica da temática e os objetivos e a 
filosofia da Fundação Educacional [grifo nosso]. 
§ 2º O Projeto de Pesquisa deve ser acompanhado de orçamento 
detalhado de seus custos de produção. 
Art. 6º O valor mensal de cada bolsa de pesquisa, excluídos os custos 
de produção, será de, no máximo, o valor da mensalidade do curso 
freqüentado pelo aluno (SANTA CATARINA, 2005). 
 

Exatamente um mês após a promulgação da Emenda Constitucional nº 15, em 16 

de julho de 1999, foi promulgada a Lei Complementar nº 180/1999, aprovada pela 

Assembléia Legislativa e sancionada pelo então Governador Esperidião Amin Helou Filho 

(anexo letra E).   

Ela previa que o Governo Estadual prestasse assistência financeira na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino, na forma de concessão de bolsas de estudo, 

bolsas de pesquisa e também na abertura de crédito educativo para o pagamento de 

mensalidades dos estudantes economicamente carentes, regularmente matriculados nas 



 

 

- 63 - 

Fundações de Educação Superior legalmente instituída conforme expresso no conteúdo da 

mesma (SANTA CATARINA, 1999B). 

Em relação ao crédito educativo para estudantes de graduação de IES legalmente 

habilitadas a funcionar no estado, estes recursos deveriam ter sido repassados para o 

financiamento de estudantes que comprovassem a carência própria ou familiar para o custeio 

dos estudos e que possuíssem no mínimo 60% de aproveitamento escolar em todas as 

disciplinas em que estejam matriculados, mas isto nunca entrou em execução, pois nenhum 

centavo foi despendido para tal. 

Em sua aplicação, desde 1999, o Art. 170 passou por diversas alterações por 

meio de leis complementares estaduais. Todas estas alterações são votadas pelos 

parlamentares catarinenses na Assembléia Legislativa e sancionadas pelo Governador do 

Estado.  

Dentre as alterações efetuadas, foram postas em prática na ordem cronológica as 

seguintes leis complementares: de nº 227/2002 (ver anexo letra F) que veio para 

complementar a de nº 180 de 16 de julho de 1999, a  281/2005, que revoga a 180/1999 (ver 

anexo letra G) e a 296/2005 (ver anexo letra H), atualizando a sua antecessora, e, mais 

recentemente, a de nº 420/2008, que significa a última alteração legal a nível estadual 

aprovada. 

Seguindo esta mesma ordem enunciada acima, destacaremos os tópicos 

principais de cada lei: 

► A Lei Complementar nº 227/2002 sancionada em 11 de março de 2002,  

regulamenta o pagamento de dívidas do Estado para com as Fundações Municipais por meio 

de bens imóveis, com o agravante de que se desta forma fosse feito o pagamento, não seria 

repassado nenhuma percentagem aos estudantes, seja em bolsas de estudo, crédito educativo 

ou mesmo de pesquisa. 

Em relação ao pagamento desta dívida do Estado para com as IES instituídas 

através de lei municipal, a Emenda Constitucional nº 15 normatizava de que do montante 

pago pelo Governo do Estado, no mínimo 50% deveria ser destinado a bolsas de estudo para 

os alunos da IES recebedora destes recursos. Já a Lei Complementar nº 180/1999 

comprometia todo o valor, destinando além do percentual acima descrito, a outra metade na 

concessão de crédito educativo. 

Avaliando todo este processo de pagamento de dívida como um todo, podemos 

notar de que no início houve um certo avanço, onde os estudantes passaram a ser beneficiados 

inicialmente com a metade do pagamento, e na seqüência na íntegra com os valores  que 
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estariam sendo quitados da dívida, mas que após três anos voltaram a ser excluídos deste 

processo, pois arrumou-se um jeito das IES receberem estes valores por parte do Estado sem a 

obrigação de repassar nada aos alunos, embolsando todo o pagamento realizado na forma de 

bens e imóveis públicos. O agravante nesta situação é de que pode estar utilizando-se de 

patrimônio público, para apenas beneficiar as IES, inclusive privadas, aparentemente, sem 

comprovação do número de bolsas, e de seus respectivos, à época, beneficiados. 

► Já a Lei Complementar nº 281 de 20 de Janeiro de 2005 de uma nova 

roupagem ao programa, revogando a lei nº 180/1999, modificando o funcionamento do 

programa relativo à forma de financiamento e distribuição de recursos e gerando um novo 

detalhamento para as suas aplicações: 

•  Aplicação para alunos das Fundações Educacionais de Educação Superior: 

receberão 90% (noventa por cento) do total da receita destinada à concessão de bolsas de 

estudo e pesquisa para a educação superior, sendo 60% (sessenta por cento) aplicado na forma 

de bolsas de estudos; 10% (dez por cento) na forma de bolsas de pesquisas e 20% (vinte por 

cento) para os alunos dos cursos de Graduação e Licenciatura Estratégicos; 

•  Aplicação para alunos das Instituições Particulares: serão beneficiados com 

10% (dez por cento), destes 9% (nove por cento) será na forma de bolsa de estudo e 1% (um 

por cento) de bolsa de pesquisa; 

•  Seleção dos beneficiados: será realizada por uma equipe técnica de cada 

universidade, contando com a participação de pelo menos um assistente social, dentre outros 

profissionais, e a participação da entidade estudantil organizada; 

• Contrapartida do estudante: o aluno deverá realizar 20 (vinte) horas semestrais 

em projetos de extensão, na forma de trabalho voluntário, propostos pelas universidades e 

aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Regional - órgão vinculado às Secretarias 

Regionais de Desenvolvimento; 

•  Tipo de concessão: define o valor da bolsa de estudo com percentual mínimo 

de 50% (cinqüenta por cento) do valor da mensalidade do aluno beneficiado.  

A adesão ao programa pelas IES é manifestada por intermédio da assinatura de 

“Termo de Convênio”, padronizado, onde são explicitadas as respectivas responsabilidades e 

as condições para a participação das mesmas. A partir da assinatura destes documentos, o 

Governo passa a ter a obrigação de repassar às IES um mínimo constitucional de 5% (cinco 

por cento), dos 25% (vinte e cinco por cento) que devem ser aplicados na Educação, conforme 

preceito constitucional do próprio Art. 170.  
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Outra alteração na lei: o aluno economicamente carente, portador de deficiência 

física ou que tiver atestada a sua invalidez permanente, receberá bolsa de estudo ou de 

pesquisa para o pagamento integral de suas mensalidades. 

Podemos afirmar de que esta lei ocasionou uma grande mudança: a inclusão das 

privadas visando o recebimento de bolsas de estudo do Art. 170, situação esta reivindicada 

principalmente pela classe desde a promulgação da Lei Complementar nº 180/1999. Cabe 

ressaltar de que desde 1999 estas IES eram por lei possibilitadas de serem contempladas com 

o crédito educativo, o que inclusive jamais foi posto em prática, pois  as mesmas nunca 

demonstraram interesse em tal modalidade de financiamento. 

► A lei complementar nº 296/2005 traz como principais mudanças a alteração 

no percentual mínimo a ser destinado aos alunos em relação às bolsas de estudo de acordo 

com os respectivos valores de suas mensalidades:  

� entre o 2º semestre de 2005 e o ano de 2006, o valor recebido não poderia ser 

inferior a 30%; 

� em 2007 não poderia ser inferior a 40%; 

� E de 2008 em diante não poderia representar menos do que metade do valor, 

ou seja, 50%. 

 

 

4.2.2 – Configuração Atual e Mudanças a partir de 2008 

 

Com a promulgação da Lei Complementar nº 420/2008, sancionada no dia 01 de 

agosto de 2008, duas significativas mudanças passaram a ocorrer no “Art. 170”: 

1º) O percentual mínimo de desconto na mensalidade a ser concedido ao 

beneficiado, antes de 50%, foi fixado em no mínimo 25%; 

2º) A renovação do cadastro do pretendente, do qual é avaliado o seu grau de 

carência financeira, poderá ser optado pela IES para ao invés de revisá-lo semestralmente, 

como era até então, para anualmente. 

A primeira mudança contemplada trata-se de uma reivindicação antiga, 

solicitada por alguns dirigentes de Comissões do Art. 170, a exemplo do atual Presidente da 

CEAFI – Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170, da 

Universidade Regional de Blumenau: “Não adianta eu dar 50%, é, ... 30 já podia ajudar. 

Esses 20 podia ajudar um outro aluno. Tu acaba distribuindo pra quantidade maior de 

alunos né” (Bétula).  
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A diminuição no percentual do repasse, por um lado, pode beneficiar mais 

alunos, conforme depoimento exposto, mas, por outro, pode acabar ocasionando uma espécie 

de desmotivação por parte dos interessados e isto refletir em uma queda no número de 

candidatos à bolsa em face ao pequeno percentual que poderá ter de abatimento sobre o valor 

real da mensalidade, em troca de uma burocracia que o aluno precisa enfrentar na hora de 

inscrever-se para este processo seletivo de distribuição de recursos. Inclusive este raciocínio 

foi detectado em vários momentos por este pesquisador ao interagir na Universidade Regional 

de Blumenau com servidores daquela instituição que estão diretamente envolvidos com o 

cadastramento dos alunos no programa. 

Já a segunda mudança também provoca certa polêmica, pois pode acabar 

repassando recursos a pessoas que com o decorrer dos meses passem a ter um situação 

financeira melhor do que aquela que se encontravam ao solicitarem o benefício e serem 

contemplados injustamente com a bolsa. Sobre isto, a ex-presidente da CEAFI da FURB, 

Nespereira argumenta: “...Imagina uma situação de um aluno no começo do semestre e no 

final como poderiam ta disparadas né, uma diferença, e muito mais ainda num ano”. 

A responsabilidade pela fiscalização da aplicação dos recursos do art.170 nas 

IES fica a cargo de uma Comissão Executiva, a ser constituída de acordo com a Lei 

Complementar nº 281/2005 (ver adiante Organograma 01): 

 
I - 2 (dois) representantes da IES, pela mesma indicados, para o 
mandato de 2 anos; 
II – 3 representantes da entidade representativa dos estudantes, pela 
mesma indicados, para o mandato de 1 ano; 
III – 1 representante do Ministério Público Estadual, pelo mesmo 
indicado, para o mandato de 2 anos; 
IV – 2 representantes de entidades organizadas da sociedade civil, 
estabelecidas no município sede da respectiva IES, eleitos em foro 
civil específico, para mandato de 2 anos; 
V – 1 representante indicado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, com a aprovação do Conselho de Desenvolvimento 
Regional (SANTA CATARINA, 2005). 

 

De acordo com a autonomia que a legislação faculta às IES, cada comissão pode 

definir suas próprias normas para exercer funções e competências.  

Quanto à composição desta, apesar da legislação pertinente requerer a presença 

na comissão de um representante do Ministério Público Estadual, em meados de 1995, o 

próprio órgão entrou com uma ação de ilegalidade, por entender que dentre as suas 

atribuições, não caberia o papel de membro da comissão executiva, independente de qual IES 

fosse e/ou mesmo dos componentes que viessem a fazer parte desta comissão. Isto foi julgado 
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procedente, e apesar da legislação ainda não ter sido alterada, em razão de tal decisão por 

parte da justiça, já não se solicita mais este membro36.  

É importante ressaltar de que os membros da comissão não são remunerados e, 

além de funcionários e alunos das IES, também constituem a mesma, componentes da 

sociedade civil organizada (SANTA CATARINA, 2005). 

Este voluntariado realizado, por um lado pode parecer benéfico, em virtude de 

não acarretar despesas com folha de pagamento e/ou remunerações, mas por outro, traz 

enormes dificuldades para o encaminhamento dos trabalhos. Avaliando os procedimentos na 

Universidade Regional de Blumenau, podemos nos ater na afirmação do atual presidente da 

CEAFI a este respeito: “...isso pode gerar problema, porque como voluntário você quer, ou 

colabora se quer...”(Bétula). Já uma ex-presidente também do Art. 170 na FURB, que 

inclusive é funcionária da instituição, ressalta uma outra questão bastante importante, a 

desigualdade na condição de voluntariado dos próprios membros da comissão:  

 
...acho que eu tive sorte de virem pessoas com muita ética e com 
vontade de trabalhar, porque eles mais do que eu eram voluntários na 
comissão, porque eu ainda trabalhava dentro do meu horário de 
trabalho, então em tese eu estou remunerada aqui ou ali não importa 
o local, e eles não, eles vinham só com a vontade (Nespereira). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Para esta análise, este pesquisador contou com a colaboração de alguns relatos informais de pessoas ligadas ao 
Art. 170 e também a Secretaria de Estado da Educação, mas que infelizmente, não apresentaram documentos 
comprobatórios. 
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Organograma 01 – Comissão Responsável pelo Art. 170 nas IES. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor segundo diretrizes da Lei Complementar Estadual nº 281/2005. 
 

A figura da secretária (que no caso da FURB trata-se de uma bolsista) é 

facultativa, não há nada previsto em lei, mas pode ser disponibilizada pela IES por uma 

questão de auxiliar a organização da comissão, tanto na questão das reuniões, como de 

despacho e assessoramente ao presidente na condução dos trabalhos e também de atendimento 

as informações dos interessados. 

Apesar dos mandatos serem de um a dois anos, nada impede que haja a troca de 

membros durante qualquer período, seja em que fase estiver. Havendo necessidade, é 

procedida à substituição e a pessoa que assume dá continuidade aos trabalhos realizados. Não 

há nada na legislação que impeça outra pessoa de assumir esta função, ao contrário, todos são 

iguais diante da comissão e necessitam trabalhar em conjunto para que haja um bom 

andamento nos trabalhos e os objetivos realmente possam ser alcançados. 

O cargo de presidente, a exemplo do que vêem historicamente acontecendo na 

Universidade Regional de Blumenau, geralmente é preenchido por um funcionário da IES, 

pois além de ser um sujeito remunerado presente na comissão, por trabalhar na instituição 
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acaba por vezes tendo muito mais conhecimento e facilidade de percorrer os variados 

departamentos e setores em busca das informações necessárias, sem contar o tempo 

despendido, pois como já faz parte de seu trabalho o dia a dia na instituição, não há 

necessidade de deslocamentos especialmente para atender a este propósito, independente do 

motivo e/ou urgência solicitada.  

 

 

4.3 – DISTRIBUIÇÃO E ALOCAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES CATA RINENSES  

 

Excetuando-se os anos de 1999 a 2001, período em que através da Emenda 

Constitucional nº 15, ratificado pela Lei Complementar nº 180/1999, foram definidos índices 

abaixo do mínimo permitido, a partir de 2002 o Governo do Estado e conseqüentemente a 

Assembléia Legislativa de Santa Catarina aparentemente, passaram a respeitar o critério 

constitucional acima mencionado. Infelizmente nos dados colhidos para esta pesquisa, 

cedidos pela Secretaria de Estado da Educação, não há como comprovar se isto realmente 

vêem com o passar dos anos sendo de fato obedecido, sob pena inclusive de perda de mandato 

por parte do atual Governador por ferir um preceito constitucional: o da probidade 

administrativa.   

Desde o ano de 1999 a Secretaria do Estado da Educação repassa regularmente 

para as Fundações associadas ao Sistema ACAFE os recursos anuais provenientes do Art. 

170, ainda que em algumas oportunidades com atraso, o que já se tornou até praxe37, segundo 

diversos relatos de ex-presidentes e também do atual do Art. 170 na Universidade Regional de 

Blumenau (ver apêndices, da letra A até E). 

A respeito das Fundações Municipais catarinenses, Pegoraro (2008, p. 337) nos 
faz refletir: 

 
As fundações municipais de Santa Catarina fazem parte do que se 
convencionou chamar de terceiro setor, porém ainda não há uma 
definição legal sobre o modelo, porque elas são criadas por órgãos 
públicos e seriam, do ponto de vista legal, semelhantes a uma 
autarquia, porém, de fato, elas adquiriram uma certa autonomia em 
relação aos órgãos instituidores e hoje funcionam independentemente, 
embora, para fazerem qualquer mudança legal, precisam voltar as suas 
origens. 

                                                 
37 Inclusive, a lei complementar nº 281/2005 prevê esta situação visando o não prejuízo dos alunos com tais 
acontecimentos: “Art. 16. Fica vedada à Instituição de Ensino Superior conveniada a cobrança de juros de mora, 
multas ou criação de obstáculos à rematrícula aos alunos beneficiados pelo sistema de bolsas, por eventuais 
atrasos do Tesouro do Estado no repasse dos referidos recursos.” 
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O terceiro setor, ou os movimentos da sociedade civil 
institucionalizados, recolhe sobre si os mais variados interesses. 
Assim como existem instituições criadas com o objetivo de melhorar 
as condições dos cidadãos em sociedade, algumas vezes por 
ausência de fiscalização do estado, existem instituições com 
finalidades corporativas, fraudulentas38 [grifo nosso]. [...] Em vista 
disso, é necessária regulamentação, controle e supervisão do Estado 
através dos poderes constituídos.  
 

O tema do repasse de recursos, em especial para as IES privadas, tem sido objeto 

de muita polêmica desde a lei complementar nº 180/1999. Já naquele ano, de acordo com a 

Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina - 

AMPESC39, teve início o movimento em prol do repasse de recursos do Art. 170 às IES 

privadas, sob pena da Lei Complementar nº 180/1999 estar contra o princípio de igualdade 

perante a Constituição Brasileira.  

Na época havia apenas cinco IES demandando os recursos, as quais contavam, 

no total, com aproximadamente três mil alunos40. A mobilização realizada não surtiu efeito e 

a única condição que podia beneficiar as IES privadas, naquele momento, era o crédito 

educativo, por meio da Lei Complementar nº 180/1999, que previa de que 10% das verbas do 

Art. 170 fossem destinadas a esta modalidade.  

A obtenção do crédito, porém, não interessava à AMPESC, pois significava um 

empréstimo que precisaria ser devolvido. Segundo relatado no site da própria AMPESC41, por 

mais que constasse na lei, o crédito educativo sequer chegou a ser posto em prática pelo 

Governo do Estado, existindo apenas no papel. 

Diante disto, com o objetivo de incluir na lei o recebimento de bolsas de estudo 

também por parte dos alunos das IES privadas não filiadas a ACAFE, foram realizadas muitas 

mobilizações e encontros em várias IES e cidades pelo interior do Estado catarinense, com a 

participação de diversas entidades estudantis e da sociedade civil, das IES associadas da 

AMPESC e até mesmo algumas do sistema ACAFE. Em 15 de dezembro de 2004, foi 

aprovado por unanimidade o Projeto de Lei que trata da inclusão das IES privadas no 

recebimento das bolsas de estudo do Art. 170.  

                                                 
38 Segundo o autor, algumas dessas instituições são tratadas como “pilantrópicas” (PEGORARO, 2008, p. 337). 
39 A AMPESC foi fundada em 27 de junho de 2000 em Florianópolis, abrangendo todo o Estado de Santa 
Catarina. No início de 2009 contava com quarenta e três mantenedoras associadas, que compõem um universo de 
sessenta IES privadas (Faculdades e Centro Universitário) implantadas e em pleno funcionamento. Tem como 
uma de suas finalidades proporcionar assessoramento pedagógico, administrativo, técnico e jurídico às 
instituições associadas. Em 2008 implantou sede própria na capital catarinense (AMPESC, 2009). 
40 Eram elas: ACE; ASSESC; e as então recém-criadas: UNIASSELVI, FACVEST e ÚNICA. 
41 http://www.ampesc.com.br. 
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As IES privadas passaram a ser beneficiárias, quando, em 21 de janeiro de 2005, 

em solenidade realizada no Palácio do Governo, foi sancionada e publicada no Diário Oficial 

a Lei Complementar nº 281/2005 que, em seu Art. 1º, parágrafo II, decreta sobre a destinação 

dos recursos: 

 
10% (dez por cento) dos recursos financeiros para as demais 
Instituições de Ensino Superior, legalmente habilitadas a 
funcionar em Santa Catarina, não mantidas com recursos 
públicos [grifo nosso], destinando 9% (nove por cento) à concessão 
de bolsas de estudo e 1% (um por cento) a bolsas de pesquisa, na 
forma de pagamento de mensalidades dos alunos economicamente 
carentes (SANTA CATARINA, 2005). 
 

A distribuição dos recursos para as IES é realizada de acordo com o número de 

acadêmicos matriculados, obedecendo aos critérios impostos inicialmente pelo Art. 2º da Lei 

Complementar nº 281/2005 e também em respeito ao Artigo 1º da Lei Complementar nº 

296/2005 e também ao Artigo 1º da Lei Complementar nº 420/2008: 

 
O Estado concederá bolsas de estudo e bolsas de pesquisa, para 
o pagamento total ou parcial das mensalidades dos alunos 
economicamente carentes, regularmente matriculados nos 
cursos de graduação das instituições de Ensino Superior  [grifo 
nosso] referidas nos incisos I e II do art. 1º desta Lei Complementar, 
observando-se os seguintes critérios: 
I - o valor do benefício concedido ao aluno não será inferior a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor da mensalidade por ele devida; 
II - a concessão do benefício poderá ser semestral ou anual, ficando 
a opção a cargo de cada Instituição de Ensino Superior conveniada; 
III - os recursos serão destinados, proporcionalmente, de acordo 
com o número de alunos regularmente matriculados nos cursos 
de graduação de cada Instituição de Ensino Superior [grifo 
nosso], observado o regramento específico previsto no art. 1º, I, “c” 
desta Lei Complementar; 
(SANTA CATARINA, 2008).  

 
Uma discussão que permanentemente suscita nos meios acadêmicos, 

principalmente entre as IES privadas não associadas à ACAFE, é de que quem teria direito a 

receber a maior parte dos recursos (em índices percentuais), referente ao benefício das bolsas 

de estudo do Art. 170, pois desde a última alteração na lei, isto em 2005 (Lei nº 281/2005) 

que a determinação é de que as Fundações Educacionais de Ensino Superior, instituídas por 

lei municipal, leia-se associadas à ACAFE, sejam contempladas com 90% (noventa por cento) 

dos recursos, já as demais IES, ou seja, as privadas não associadas sejam contempladas com o 

restante: 10% (dez por cento). Das 92 IES existentes em Santa Catarina, 16 são associadas à 

ACAFE, repartindo em poucas instituições esta fatia considerável do bolo de recursos 
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públicos, sendo de que atualmente, já existem entidades de direito privado também na 

ACAFE, como é o caso da UNISUL de Tubarão.   

Inclusive, o mais alarmante disto é de que segundo dados do Censo da Educação 

Superior de 2007 (BRASIL, 2007), existem em Santa Catarina apenas três universidades 

municipais42, ou seja, há doze instituições sendo beneficiadas com recursos do “Art. 170” 

como se municipais e de direito público fossem. Com isso perdem os alunos das IES públicas 

e ao mesmo tempo, diante de tal critério, demonstra-se desproporcional a distribuição destes 

recursos com as IES privadas: tendo apenas algumas nesta situação recebendo um grande 

volume de recursos públicos sem a necessidade da prestação de contas, muitas vezes, 

deixando de comprovar de maneira acessível a quem interessar possam a devida destinação 

dada a este dinheiro, fruto da contribuição através do pagamento de impostos por parte dos 

cidadãos catarinenses. 

 
 

4.3.1 – Beneficiadas da ACAFE 

 

Neste item trataremos dos repasses à ACAFE. Cabe destacar que apesar de 

termos remetido ofício (ver apêndice I) encaminhado a Secretaria de Estado da Educação 

tenha sido inclusive entregue em mãos à Diretoria de Educação Superior e anteriormente 

tendo sido realizado contato telefônico visando já antecipar a situação verbalmente, uma vez 

que e-mails jamais foram respondidos, o material com as informações e os dados a respeito 

dos repasses do Art. 170 às IES veio incompleto.  

Notamos ainda dados errôneos ou até mesmo nulos, como por exemplo, nos anos 

de 2004 e 2007, onde os dados recebidos não trazem valores algum de repasse, seja por 

totalização, ou por IES recebedora, comprometendo a análise. Destacamos que estas 

informações deveriam ser de fato públicas e de fácil acesso, como preceita a legislação - o que 

lamentavelmente não ocorreu, além da morosidade na resposta. 

Quando citamos as fundações municipais, de direito público, estas rodas 

associadas à ACAFE, cabe a ilustração de um exemplo jurídico a cerca da sua condição de 

entidade pública, mas que cobra de seus alunos mensalidade. Podemos usar como exemplo a 

                                                 
42 Segundo dados do Censo da Educação Superior – 2007, o próprio MEC faz confusão com esta informação, ao 
informar no seu site de que a UNISUL de Tubarão também é municipal (ver apêndice letra F), incluindo desta 
forma uma quarta IES municipal que não consta inclusive em seu último censo divulgado. O detalhe é de que no 
próprio site da IES consta como sendo a mesma uma fundação de direito privado, como pode ser verificado em 
seu próprio site: 
<http://www.unisul.br/content/site/auniversidade/InformacoesInstitucionais/caracterizacaojuridica.cfm>. 
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FURB, onde na década de 1990, tem consolidada a sua condição jurídica e de seu quadro de 

servidores. A 21 de março de 1995, pela Lei Complementar Municipal nº 80, a Fundação foi 

definitivamente reconhecida como órgão autônomo na estrutura administrativa do poder 

executivo municipal, isto é, como uma instituição oficial de direito público. 

Tal condição asseguraria aos estudantes da FURB a gratuidade do ensino, 

conforme preceitua o Art. 206 da Constituição Federal 1988. Entretanto, dito preceito não 

contemplou instituições como a FURB em decorrência do Art. 242 das Disposições 

Constitucionais Gerais, segundo o qual:  

 
Art. 242. O princípio do art. 206, inciso IV, não se aplica às 
instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal 
e existentes na data da promulgação da Constituição, que não sejam 
total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos 
(BRASIL, 1988). 
 

A tabela 03 mostra os valores repassados anualmente pelo governo catarinense 

desde o início efetivo dos repasses, em 1999, atualizado até o ano de 2008, onde constam as 

Fundações Educacionais que pertencem à Associação Catarinense das Fundações 

Educacionais (ACAFE). Vale ressaltar que os valores oscilam de acordo com o número de 

estudantes regularmente matriculados nas respectivas IES, nos cursos de graduação.  

 

Tabela 03 – Distribuição dos recursos do Art. 170 para as IES do Sistema ACAFE / 
1999-2008 (em reais). 
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ARTIGO 170 

IES ASSOCIADAS AO SISTEMA ACAFE / VALORES REPASSADOS ANO A ANO (R$) NOME 

MUNICÍPIO 1999 2000 2001 2002 2003 200443 2005 2006 2007 2008 

Valores repassados  

por Aluno44 

 

R$ 85,00 

 

R$ 101,00 

 

X 

 

R$ 122,00 

 

169,00 

 

X 

 

187,00 

 

34,76 

 

X 

 

R$ 26,00 

UNIVALI 

Itajaí 

 

2.788.400,00 

 

3.805.094,40 

 

4.071.637,13 

 

5.885.320,00 

 

5.807.512,00 

 

X 

 

5.907.400,00 

 

5.758.566,51 

 

X 

 

5.601.155,00 

UNISUL 

Tubarão 

 

1.899.020,00 

 

2.442.053,09 

 

2.570.975,24 

 

3.736.020,00 

 

3.913.760,00 

 

X 

 

4.661.250,00 

 

4.826.517,48 

 

X 

 

6.301.460,00 

FURB 

Blumenau 

 

1.672.600,00 

 

2.046.816,19 

 

2.004.058,52 

 

2.805.320,00 

 

2.777.510,00 

 

X 

 

2.914.400,00 

 

2.798.918,27 

 

X 

 

2.843.545,00 

UNOESC 

Joaçaba 

 

442.347,00 

 

536.500,28 

 

597.088,75 

 

845.720,00 

 

959.510,00 

 

X 

 

1.209.700,00 

 

1.260.436,96 

 

X 

 

3.502.294,00 

UNOESC/UNOCHAPECÓ45 

Chapecó 

 

740.208,00 

 

900.178,34 

 

940.097,18 

 

1.324.618,00 

 

1.464.505,00 

 

X 

 

1.806.020,00 

 

1.741.703,10 

 

X 

 

1.883.640,00 

UNOESC 

Videira 

 

234.857,00 

 

270.613,27 

 

301.720,38 

 

419.060,00 

 

530.250,00 

 

X 

 

665.690,00 

 

657.930,54 

 

X 

 

X 

UNOESC 

São M. do Oeste 

 

286.925,00 

 

350.152,85 

 

357.300,45 

 

528.110,00 

 

555.500,00 

 

X 

 

753.750,00 

 

818.429,57 

 

X 

 

X 

UNOESC 

Xanxerê 

 

145.893,00 

 

189.353,04 

 

225.496,28 

 

323.890,00 

 

404.010,00 

 

X 

 

542.820,00 

 

532.533,46 

 

X 

 

X 

UNIVILLE 

Joinville 

 

784.160,00 

 

946.756,20 

 

990.913,25 

 

1.635.500,00 

 

1.641.200,00 

 

X 

 

1.949.250,00 

 

1.964.554,27 

 

X 

 

2.037.553,00 

UnC 

Caçador 

 

287.860,00 

 

360.672,45 

 

319.188,40 

 

531.150,00 

 

631.255,00 

 

X 

 

672.080,00 

 

1.480.516,9246 

 

X 

 

2.829.949,00 

                                                 
43 Os anos de 2004 e 2007 não tiveram seus valores de repasses informados. 
44 Cálculos efetuados pelo autor, através de dados fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado, onde dividiu-se o total de recursos repassados a todas as IES pelo total de 
alunos informados pelas mesmas ao estado, gerando um valor médio representativo por aluno. 
45 A partir do ano 2003 passa a constar na planilha financeira da Secretaria de Estado da Educação como UNOCHAPECÓ. 
46 Representa a somatória de dois repasses anuais efetuados a mesma IES: R$ 838.520,81 (Reitoria) e R$ 641.996,11 (Campus). 



 

 

- 75 - 

IES ASSOCIADAS AO SISTEMA ACAFE / VALORES REPASSADOS ANO A ANO (R$) NOME 

MUNICÍPIO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

UnC 

Canoinhas 

 

190.920,00 

 

217.906,28 

 

235.024,30 

 

419.280,00 

 

505.000,00 

 

X 

 

792.570,00 

 

X 

 

X 

 

X 

UnC 

Concórdia 

 

257.220,00 

 

267.498,74 

 

314.424,40 

 

485.620,00 

 

656.510,00 

 

X 

 

558.680,00 

 

526.067,31 

 

X 

 

X 

UnC 

Curitibanos 

 

92.100,00 

 

106.598,93 

 

96.868,12 

 

143.950,00 

 

202.000,00 

 

X 

 

214.000,00 

 

256.105,64 

 

X 

 

X 

UnC 

Mafra 

 

252.010,00 

 

321.599,60 

 

306.484,39 

 

458.740,00 

 

606.000,00 

 

X 

 

610.050,00 

 

630.680,35 

 

X 

 

X 

FUCRI/UNESC47 

Criciúma 

 

574.160,00 

 

787.468,20 

 

895.633,13 

 

1.433.880,00 

 

1.641.255,00 

 

X 

 

2.246.820,00 

 

2.244.677,03 

 

X 

 

2.484.414,00 

UNIPLAC 

Lages 

 

414.990,00 

 

539.505,85 

 

593.912,75 

 

848.320,00 

 

934.255,00 

 

X 

 

1.155.960,00 

 

1.193.235,21 

 

X 

 

1.033.014,00 

FEDAVI/UNIDAVI 48 

Rio do Sul 

 

285.530,00 

 

356.164,05 

 

366.828,46 

 

589.900,00 

 

681.755,00 

 

X 

 

826.660,00 

 

819.584,24 

 

X 

 

965.805,00 

FERJ/UNERJ49 

Jaraguá do Sul 

 

255.180,00 

 

332.119,22 

 

387.472,49 

 

648.000,00 

 

757.505,00 

 

X 

 

851.760,00 

 

781.249,22 

 

X 

 

885.257,00 

FEBE/UNIFEBE50 

Brusque 

 

164.340,00 

 

193.861,45 

 

225.496,28 

 

336.030,00 

 

404.000,00 

 

X 

 

501.870,00 

 

538.306,81 

 

X 

 

629.505,00 

FEHH 

Ibirama 

 

15.330,00 

 

34.564,55 

 

41.288,05 

 

61.790,00 

 

101.005,00 

 

X 

 

84.117,36 

 

83.598,05 

 

X 

 

X 

FEBAVE 

Orleans 

 

15.950,00 

 

22.542,03 

 

38.112,05 

 

58.750,00 

 

75.760,00 

 

X 

 

116.470,00 

 

127.706,42 

 

X 

 

232.409,00 

 

TOTAL 

 

11.800.000,00 

 

15.028.019,01 

 

15.880.020,00 

 

23.518.968,00 

 

25.250.057,00 

 

X 

 

29.041.317,36 

 

29.041.317,36 

 

X 

 

31.230.000,00 

                                                 
47 A partir do ano 2000 passa a constar na planilha financeira da Secretaria de Estado da Educação como FUCRI/UNESC. 
48 A partir do ano 2000 passa a constar na planilha financeira da Secretaria de Estado da Educação como FEDAVI/UNIDAVI. 
49 A partir do ano 2000 passa a constar na planilha financeira da Secretaria de Estado da Educação como FERJ/UNERJ. 
50 A partir do ano de 2005 passa a constar na planilha financeira da Secretaria de Estado da Educação como UNIFEBE. 
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*** Valores Corrigidos por Indexador IGP-DI *** 

IES ASSOCIADAS AO SISTEMA ACAFE / VALORES REPASSADOS ANO A ANO (R$) NOME 

MUNICÍPIO 1999 2000 2001 2002 2003 200451 2005 2006 2007 2008 

Percentual IGP-DI/FGV52 

Valores por aluno53 

19,99% 

R$ 101,99 

9,80% 

R$ 110,90 

10,40% 

X 

26,41% 

R$ 154,22 

7,67% 

181,96 

12,13% 

X 

1,22% 

189,28 

3,79% 

36,08 

7,89% 

X 

9,10% 

R$ 28,37 

UNIVALI 

Itajaí 

 
3.345.801,16 

 
4.177.993,65 

 
4.495.087,39 

 
7.439.633,01 

 
6.252.948,17 

 

X 

 
5.979.470,28 

 
5.976.816,18 

 

X 

 
6.110.860,11 

UNISUL 

Tubarão 

 
2.278.634,10 

 
2.681.374,29 

 
2.838.356,66 

 
4.722.702,88 

 
4.213.945,39 

 

X 

 
4.718.117,25 

 
5.009.442,49 

 

X 

 
6.874.892,86 

FURB 

Blumenau 

 
2.006.952,74 

 
2.247.404,18 

 
2.212.480,61 

 
3.546.205,01 

 
2.990.545,02 

 

X 

 
2.949.955,68 

 
2.904.997,27 

 

X 

 
3.102.307,60 

UNOESC 

Joaçaba 

 
530.772,17 

 
589.077,31 

 
659.185,98 

 
1.069.074,65 

 
1.033.104,42 

 

X 

 
1.224.458,34 

 
1.308.207,52 

 

X 

 
3.821.002,75 

UNOESC/UNOCHAPECÓ54 

Chapecó 

 
888.175,58 

 
988.395,82 

 
1.037.867,29 

 
1.674.449,61 

 
1.576.832,53 

 

X 

 
1.828.053,44 

 
1.807.713,65 

 

X 

 
2.055.051,24 

UNOESC 

Videira 

 
281.804,91 

 
297.133,37 

 
333.099,30 

 
529.733,75 

 
570.920,18 

 

X 

 
673.811,42 

 
682.866,11 

 

X 

 
X 

UNOESC 

São M. do Oeste 

 
344.281,31 

 
384.467,83 

 
394.459,70 

 
667.583,85 

 
598.106,85 

 

X 

 
762.945,75 

 
849.448,05 

 

X 

 
X 

UNOESC 

Xanxerê 

 
175.057,01 

 
207.909,64 

 
248.947,89 

 
409.429,35 

 
434.997,57 

 

X 

 
549.442,40 

 
552.716,48 

 

X 

 
X 

UNIVILLE 

Joinville 

 
940.913,58 

 
1.039.538,31 

 
1.093.968,23 

 
2.067.435,55 

 
1.767.080,04 

 

X 

 
1.973.030,85 

 
2.039.010,88 

 

X 

 
2.222.970,32 

UnC 

Caçador 

 
345.403,21 

 
396.018,35 

 
352.383,99 

 
671.426,72 

 
679.672,26 

 

X 

 
680.279,38 

 
1.536.628,51 

 

X 

 
3.087.474,36 

                                                 
51 Os anos de 2004 e 2007 não tiveram seus valores de repasses informados, como também por falta de informações não foi possível calcular o valor médio p/ aluno em 2001. 
52 Corrigido de acordo com o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas. Para maiores informações acessar: 
<http://www.portalbrasil.net/igp.htm>. 
53 Cálculos efetuados pelo autor, através de dados fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado, indexados pelo IGP-DI, onde dividiu-se o total de recursos repassados a 
todas as IES pelo total de alunos informados pelas mesmas ao estado, gerando um valor médio representativo por aluno. 
54 A partir do ano 2003 passa a constar na planilha financeira da Secretaria de Estado da Educação como UNOCHAPECÓ. 
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IES ASSOCIADAS AO SISTEMA ACAFE / VALORES REPASSADOS ANO A ANO (R$) NOME 

MUNICÍPIO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

UnC 

Canoinhas 

 
229.084,91 

 
239.261,10 

 
259.466,83 

 
530.011,85 

 
543.733,50 

 

X 

 
802.239,35 

 
X 

 

X 

 
X 

UnC 

Concórdia 

 
308.638,28 

 
293.713,62 

 
347.124,54 

 
613.872,24 

 
706.864,32 

 

X 

 
565.495,90 

 
546.005,26 

 

X 

 
X 

UnC 

Curitibanos 

 
110.510,79 

 
117.045,63 

 
106.942,40 

 
181.967,20 

 
217.493,40 

 

X 

 
216.610,80 

 
265.812,04 

 

X 

 
X 

UnC 

Mafra 

 
302.386,80 

 
353.116,36 

 
338.358,77 

 
579.893,23 

 
652.480,20 

 

X 

 
617.492,61 

 
654.583,14 

 

X 

 
X 

FUCRI/UNESC55 

Criciúma 

 
688.934,58 

 
864.640,08 

 
988.778,98 

 
1.812.567,71 

 
1.767.139,26 

 

X 

 
2.274.231,20 

 
2.329.750,29 

 

X 

 
2.710.495,67 

UNIPLAC 

Lages 

 
497.946,50 

 
592.377,42 

 
655.679,68 

 
1.072.361,31 

 
1.005.912,36 

 

X 

 
1.170.062,71 

 
1.238.458,82 

 

X 

 
1.127.018,27 

FEDAVI/UNIDAVI 56 

Rio do Sul 

 
342.607,45 

 
391.068,13 

 
404.978,62 

 
745.692,59 

 
734.045,61 

 

X 

 
836.745,25 

 
850.646,48 

 

X 

 
1.053.693,26 

FERJ/UNERJ57 

Jaraguá do Sul 

 
306.190,48 

 
364.666,90 

 
427.769,63 

 
819.136,80 

 
815.605,63 

 

X 

 
862.151,47 

 
810.858,57 

 

X 

 
965.815,39 

FEBE/UNIFEBE58 

Brusque 

 
197.191,57 

 
212.859,87 

 
248.947,89 

 
424.775,52 

 
434.986,80 

 

X 

 
507.992,81 

 
558.708,64 

 

X 

 
686.789,96 

FEHH 

Ibirama 

 
18.394,47 

 
37.951,88 

 
45.582,01 

 
78.108,74 

 
108.752,08 

 

X 

 
85.143,59 

 
86.766,42 

 

X 

 
X 

FEBAVE 

Orleans 

 
19.138,41 

 
24.751,15 

 
42.075,70 

 
74.265,88 

 
81.570,79 

 

X 

 
117.890,93 

 
132.546,49 

 

X 

 
253.558,22 

 

TOTAL 

 
14.158.820,00 

 
16.500.764,87 

 
17.531.542,08 

 
29.730.327,45 

 
27.186.736,37 

 

X 

 
29.395.621,43 

 
30.141.983,29 

 

X 

 
34.071.930,09 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da Secretaria de Estado da Educação de SC. Diretoria de Educação Superior. Gerência de Relações Institucionais (2008). 

                                                 
55 A partir do ano 2000 passa a constar na planilha financeira da Secretaria de Estado da Educação como FUCRI/UNESC. 
56 A partir do ano 2000 passa a constar na planilha financeira da Secretaria de Estado da Educação como FEDAVI/UNIDAVI. 
57 A partir do ano 2000 passa a constar na planilha financeira da Secretaria de Estado da Educação como FERJ/UNERJ. 
58 A partir do ano de 2005 passa a constar na planilha financeira da Secretaria de Estado da Educação como UNIFEBE. 
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Com base na Tabela 03, podemos fazer algumas observações que, no geral, 

apontam uma série de incongruências no repasse do governo catarinense às IES se 

consideradas as normas estabelecidas por lei: 

• No ano de 2006 a Universidade do Contestado – Campus de Caçador 

recebeu dois repasses ao invés de um. Isto não ocorreu com nenhuma outra IES ao longo do 

período 1999-2008;   

• Estes dois repasses foram para órgãos distintos da UnC Caçador: Reitoria e 

Campus, o que levaria a questionar como ocorre a gestão dos recursos do Artigo 170 nesta 

Universidade;  

• Ainda levando-se em consideração esta mesma instituição, o valor total dos 

dois repasses de 2006 é muito superior ao dos anos anteriores, o que se torna quase 

impossível supor que esta IES tenha conseguido este montante com base no incremento do 

número de alunos matriculados na graduação – seria um crescimento demasiadamente rápido 

e muito elevado em apenas um ano, desproporcional a todos os quadros comparativos;  

• O repasse direcionado ao Campus (segundo repasse) é de valor condizente 

com o histórico da UnC e das demais IES; já o para a reitoria tem valor bastante superior. O 

total de recursos da UnC Caçador em 2006 é maior que a somatória dos valores recebidos 

pela própria IES nos anos de 2003-2005. Note-se que, em quase todas as IES, a oscilação 

varia muito pouco de ano a ano; 

• No ano de 2008 existem três IES sem valor de repasse - seus dados estão em 

branco na planilha. Não há como prever se são dados faltantes, ou se estas IES por algum 

motivo desconhecido realmente ficaram sem recebê-los; 

• Os anos de 2004 e 2007 inexplicavelmente vieram sem valores; 

• Dentre os valores disponíveis anualmente por IES, podemos perceber outro 

fator bastante curioso: os mesmos valores totalizadores repassados para os anos de 2005 e 

2006: R$ 29.041.317,36. Apesar de a própria tabela demonstrar a diferença no recebimento 

por parte das IES comparativo a este mesmo período. Esta situação torna-se bastante atípica, 

se levarmos em consideração de que para o fechamento deste valor é levado em conta 5% da 

arrecadação total do estado para aquele respectivo ano, conforme preceito constitucional, o 

que por si só possui inúmeras variantes; 

• Se considerado que o número de estudantes por IES de toda a ACAFE vem 

diminuindo nos últimos anos, o valor/aluno deveria aumentar não diminuir. Outra informação 
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sobre o repasse: em 2006 o número de parcelas repassadas às IES, que normalmente são dez, 

foi reduzido a oito – situação que voltou a se regularizar no ano seguinte; 

• O custo por aluno, que determina o valor do repasse, teve uma queda 

vertiginosa a partir de 2006 – cerca de cinco vezes menor.  Para tentar explicar, a princípio, 

formulamos a hipótese de que tal queda do valor/aluno devia-se à entrada das IES privadas na 

distribuição dos recursos do Art. 170. No entanto, ela foi descartada uma vez que as privadas 

consumiram apenas 10% do total de recursos e, ainda, que o valor do repasse de 2006 foi 

exatamente (até nos centavos) o mesmo do ano anterior, quando esta condição sequer estava 

em vigor. 

 
Gráfico 04 – Distribuição de Recursos do Art. 170 repassados às IES da ACAFE / 1999-
2008 (em reais).  
 

 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da Secretaria de Estado da Educação (2008). 
 

Há um incremento gradativo no valor total do repasse ao longo do período 

analisado, como mostra o gráfico 04. Os dados dos primeiros anos (1999-2002) ilustram 

crescimento compatível com o enunciado na Emenda Constitucional nº 15/1999, conforme 

visto anteriormente. 

Este conjunto de dados indica que o ano de 2006 pode ser considerado atípico 

em termos de repasse e gestão dos recursos: queda no valor do repasse por aluno, 

Universidade do Contestado – Campus de Caçador recebendo dois repasses, tais fatos podem 
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ainda ter influenciado o ano de 2007, do qual não há dados. Quanto a 2008, poucas IES 

possuem valor de repasse muito distinto de 2006, mantendo uma certa normalidade. 

Ressalta-se que a Secretaria de Estado da Educação, ao fornecer as informações 

sobre o repasse, não fez nenhuma justificativa ou adendo a respeito dos números. 

O gráfico 05 ilustra os valores totais anuais de repasse de recursos do “Artigo 

170” às IES do sistema ACAFE no período 1999-2008.  
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Gráfico 05 – Distribuição dos Recursos do Art. 170 por IES da ACAFE / 1999-2008 (em reais). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da Secretaria de Estado da Educação (2008). 
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Dentre os valores disponíveis anualmente por IES, podemos perceber um 

incremento gradativo, apesar de ter ocorrido uma inexplicável estagnação de valores nas 

totalizações dos anos de 2005 e 2006.  

Fica evidente, conforme exposições anteriores, o disparate recebimento de 

recursos por parte da Universidade do Contestado – Campus de Caçador, saltando em um 

curto espaço de tempo várias posições no gráfico. 

Outro detalhe que fica evidenciado é o enorme salto da UNISUL de Tubarão, 

uma universidade de direito privado e que nos últimos anos tem tido um crescimento 

exponencial, a ponto de ser no ano de 2008 disparada a IES que mais recebeu verbas públicas 

por conta do Art. 170, ao contrário da até então líder UNIVALI, que inclusive passa a decair a 

partir de 2005. 

Outra universidade de direito privado que cresce bastante, principalmente se 

tirarmos por parâmetro de 2006 até 2008, é a UNIVILLE, chegando ao ponto de pular da 

sexta para a terceira posição, desbancando a FURB em termos de recursos recebidos pelo 

Governo do Estado. 

Outro dado curioso são as IES que em 2008 inexplicavelmente passam a não 

receberem mais recursos, como por exemplo a UNOESC – campus de Videira, São Miguel do 

Oeste e Xanxerê. Como também a UnC – campus de Canoinhas (desde 2007), Concórdia, 

Curitibanos e Mafra.  

Já a FEHH de Ibirama passa a ser parte integrante da UDESC. 
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Gráfico 06 – Bolsas de Pesquisa do Art. 170 repassadas às IES da ACAFE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da Secretaria de Estado da Educação (2008). 
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     Em relação às bolsas de pesquisa, conforme podemos acompanhar pelo 

gráfico 06 há grande discrepância entre as diferentes IES. No geral, destaca-se o alto índice de 

bolsas de pesquisa da FURB, mesmo que os valores pertinentes a 2006 estejam incompletos 

(não foram fornecidos pela Secretaria de Estado da Educação), mas segundo a FURB, os 

dados foram corretamente enviados. 

Por outro lado, destacamos a Universidade do Contestado - UnC que, com seus 

diversos campi em Caçador, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos e Mafra também está com 

dados nulos relativos às bolsas de pesquisa de 2006.  

Já a Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC, com seus campi nas 

cidades de Joaçaba, São Miguel d’Oeste, Videira e Xanxerê não foi beneficiada com recursos 

do Art. 170 em 2006, segundo planilha financeira da Secretaria de Estado da Educação. O 

curioso é que, em outra planilha da mesma Secretaria de Estado da Educação (elaborada de 

forma mais resumida), os dados supracitados como faltantes das IES mencionadas aparecem, 

mas por uma questão de dúvida em relação a este equívoco, não acrescentamos a informação 

no gráfico. 

Ainda em relação ao gráfico 06, há que se reconhecer o expressivo número de 

bolsas recebidas pela Universidade Regional de Blumenau: 797 em apenas três anos, média 

de 266 por semestre. A Universidade do Vale do Itajaí que é a segunda que mais recebeu 

bolsas de pesquisa possui uma média bem inferior a da FURB: 189 bolsas por semestre, mas 

muito a frente das demais IES pertencentes à ACAFE e também recebedoras de bolsas de 

pesquisa. 

 

 

4.3.2 - AS IES Privadas 
 

Com o início da participação das IES privadas, a distribuição de recursos do 

“Art. 170” a partir do ano de 2006 ficou assim distribuído: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 85 - 

Gráfico 07 – Ilustração dos Recursos do Art. 170 distribuídos em 2006. 

 

                                   R$ 3.325.693,62  
                                           AMPESC 

 

    ACAFE  
  R$ 29.041.317,36 

 
 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor  a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Educação (2006). 

 

A maioria destas IES é associada à AMPESC. Cabe notar que os valores 

recebidos por elas são bem inferiores quando comparados aos das IES da ACAFE em virtude 

do percentual ser limitado em 10% dos recursos disponíveis pelo Art. 170.  

 

Tabela 04 – Distribuição de Recursos do Art. 170 repassados para as IES privadas de 
Santa Catarina / 2006 e 2008 (em reais). 
 

VALORES REPASSADOS ANO A ANO (R$)  

NOME / MUNICÍPIO 2006 200759 2008 

Decisão / Florianópolis 44.110,21 X 19.589,00 

Estácio de Sá / Florianópolis 285.760,90 X 279.613,00 

Educar / Joinville 284.248,09 X 300.208,00 

CELLER / Xaxim 89.733,22 X 85.266,00 

ESUCRI / Criciúma 88.937,01 X 90.901,00 

CNEC / Joinville 116.087,88 X 114.515,00 

AVANTIS / Balneário Camboriú 31.848,53 X 28.713,00 

Jangada / Jaraguá do Sul 16.163,13 X 23.480,00 

FAC / Concórdia 33.440,95 X 40.251,00 

FAI / Itapiranga 69.907,51 X 66.079,00 

FAEM / Chapecó 21.895,86 X 30.390,00 

Sinergia / Navegantes 46.180,36 X 36.427,00 

FAMEBLU / Blumenau 162.268,24 X 179.588,00 

                                                 
59 O ano de 2007 não teve seus valores de repasses informados pela Secretaria de Estado da Educação. 
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UNIASSELVI / Indaial 411.642,20 X 296.988,00 

FAVIM/ASSEVIM / Brusque 54.938,71 X 57.761,00 

FIE / Chapecó 67.359,63 X 72.251,00 

ÚNICA / Florianópolis 38.695,96 X 25.694,00 

Tupy/SOCIESC / Joinville 235.201,36 X 386.614,00 

FAMESUL / Rio do Sul X X 3.757,00 

ASSESC / Florianópolis 86.787,23 X 66.281,00 

FacVest/Univesti / Lages 311.478,58 X 393.054,00 

IBES / Blumenau 98.411,95 X 99.085,00 

FATEMI/CESUT / Criciúma 22.495,84 X 3.891,00 

FUCAP / Capivari de Baixo 41.641,95 X 31.731,00 

FAMEG / Guaramirim 159.959,22 X 109.752,00 

SATC / Criciúma 18.551,77 X 55.010,00 

IELUSC/Bom Jesus60 71.022,21 X 58.163,00 

INESA / Joinville 10.908,12 X 17.308,00 

BARDAL / Florianópolis 30.654,21 X 24.084,00 

FAAG / São José 10.748,88 X 36.763,00 

SENAC / Florianópolis 54.142,49 X 53.199,00 

FETPESC / Lages 6.130,84 X 52.998,00 

SENAI / Florianópolis 133.923,05 X 104.989,00 

Jaraguaense / Jaraguá do Sul 7.086,30 X 45.081,00 

CESUSC / Florianópolis X X 124.175,00 

São Luís / Brusque X X 9.794,00 

Litoral Catarinense / Baln. Camb. X X 8.252,00 

Pinhalzinho61 / Pinhalzinho X X 12.545,00 

Educação Corporativa / São José X X 13.685,00 

FABET / Concórdia X X 12.075,00 

FEAN / Florianópolis 73.331,23 X X 

TOTAL 3.235.693,62 X 3.470.000,00 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados fornecidos pela SEED/SC. Diretoria de Educação Superior. 
Gerência de Relações Institucionais (2008). 

                                                 
60 Na planilha financeira da Secretaria de Estado da Educação não consta o nome da cidade em que esta IES está 
situada. 
61 Faculdade de Pinhalzinho. 
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Os dados da Tabela 04 sobre o valor total de recursos repassado às IES privadas 

em 2006, quando comparados com os valores das IES da ACAFE, mostram que ultrapassa o 

percentual legal de dez por cento preceituado pela Lei Complementar nº 281/2005, gerando 

um adicional de R$ 7.992,5262. No ano de 2008 isto não ocorre, e o repasse a estas IES 

corresponde corretamente ao índice legal dos valores totais disponibilizados para aquele ano. 

 Chama a atenção ainda à enorme movimentação no mercado das IES privadas 

em apenas dois anos, que faz variar muito o número de alunos e, conseqüentemente, o valor 

anual do repasse. Outra ilustração curiosa, neste grupo, é em relação à oscilação tanto para 

baixo (IES que perderam muitos recursos) quanto para cima (indicando IES que cresceram 

muito). Nestes casos, existe também a possibilidade de que algumas estas, como participantes 

do mercado de ações, tenham deixado de existir por terem sido incorporadas ou por já 

integrarem grupos empresarias atuantes neste setor. Segundo Britto et. al. (2008, p. 781):  

 
A idéia de uma universidade organizada e gerida nos moldes 
empresariais, trabalhando com uma semimercadoria no quase-
mercado educacional está cada vez mais presente no discurso e nas 
práticas oficiais das políticas públicas de educação superior. 

 

Tabela 05 – Distribuição das Bolsas do Art. 170 - 2006. 

 Bolsas de Estudo Bolsas de Pesquisa Total 

Beneficiados AMPESC 2.190 130 2.320 

Beneficiados ACAFE 14.885 666 15.551 

Total 17.075 796 17.871 

 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor segundo dados da Secretaria de Estado da Educação (2006). 

 

Dados da tabela 05 referentes a 2006 ilustram os beneficiados e a respectiva 

modalidade de recebimento por associação. Ela permite perceber a distribuição destes 

recursos em forma de bolsas do “Art. 170” entre as IES privadas, associadas à AMPESC, e a 

ACAFE. Estes dados nos trazem duas reflexões: primeiro em relação à distribuição dos 

recursos; como as associadas à ACAFE (fundações municipais) recebem 90% (noventa por 

cento) dos recursos disponibilizados pelo Art. 170, os números de bolsas são muito superiores 

em relação aos das IES privadas, na sua grande maioria, associadas à AMPESC. Em segundo 

                                                 
62 Isto preceituado de que o 1% destinado a pesquisa já esteja adicionado a estes valores, pois em caso contrário, 
a diferença errônea no cálculo do valor ilegalmente repassado ficará ainda maior. 
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lugar, nos chama também a atenção a pequena quantidade de bolsas de pesquisa face ao 

grande número de privadas em Santa Catarina. Em média, chega a pouco mais de uma bolsa 

por IES, o que demonstra também o não interesse pela pesquisa por parte destas instituições, 

ao contrário das públicas, as quais são as grandes pesquisadoras, não só em Santa Catarina, 

como também em nosso país. 
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5 - O ART. 170 NA FURB 

  

"A vida é em parte o que nós fazemos dela, e em parte 
o que é feito pelos amigos que nós escolhemos". 
 

(Tennessee Williams)  

 

Neste capítulo apresentaremos dados obtidos por meio de entrevistas semi-

estruturadas com os ex-Presidentes e com o Presidente da Comissão Especial de 

Acompanhamento e Fiscalização – CEAFI, gestora do Art. 170 na FURB no período 1999-

2008. Também embasados na extensa análise documental levantada, traçaremos os passos de 

evolução este programa de financiamento estudantil na Universidade Regional de Blumenau, 

amparado para isto além dos relatos, em portarias, resoluções, ofícios enviados, decretos, 

relatórios de atividades e no regimento interno elaborado pela própria instituição a este 

respeito.  

Traçaremos um breve histórico do programa e suas modificações, caracterizando 

o Art. 170 na Universidade. Em seguida, abordaremos a dinâmica da sua implementação por 

meio da descrição das atividades inerentes ao mesmo, promovidas na FURB pela CAE – 

Coordenadoria de Apoio ao Estudante e supervisionadas pela CEAFI – Comissão Especial de 

Acompanhamento e Fiscalização, responsável por acompanhar os procedimentos relativos aos 

inscritos e beneficiados, bem como pela parte de denúncias.   

Seguiremos com a descrição e análise de alguns dos números relativos ao 

repasse de recursos para a FURB. 

Finalizaremos com uma reflexão sobre a efetividade do Art. 170 como política 

pública, apresentando alguns pontos debatidos por ocasião de um congresso pioneiro 

realizado em 2006 sobre o tema, nesta IES acima citada. 

 

 

5.1 - HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO DO ART. 170 NA FURB 

 

Antes de apresentar o artigo 170 na FURB, cabe explicitar a condição da 

universidade como fundação municipal de direito público, mas que cobra de seus alunos 

mensalidade.  

Por cobrar mensalidades e ao mesmo tempo, ter seu caráter público, com 

necessária prestação de contas à sociedade e ao Ministério Público, faz-se nesta IES constante 

análise e revisão das normas de funcionamento deste programa, sob pena de estar cometendo 
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algum ato ilícito e que venha a comprometer o destino dos recursos disponibilizados aos 

alunos economicamente carentes.  

As diversas normativas, portarias, resoluções, leis complementares, as comissões 

formadas ao longo dos anos, assim como os relatos dos sujeitos da nossa entrevista, mostram 

a preocupação da instituição em acompanhar todas as mudanças elaboradas pelo Legislativo 

Estadual. 

 

 

5.1.1 Composição e Funcionamento da CEAFI 

 

Diante desta questão de administrar e ao mesmo tempo conciliar a estrutura de 

trabalho disponível, cada presidente relata a situação em que se encontrava quando comandou 

a comissão, respeitado o seu período e a caminhada histórica do programa na Universidade 

Regional de Blumenau, tendo a evolução/estruturação do programa sendo percebida a cada 

fala: 

 
Gestão 1999/2001: Inicialmente era muito complicado, .... em alguns 
momentos você é o técnico, em alguns momentos você é o presidente 
da comissão. Você trabalha com outros sujeitos que não conhecem 
detalhadamente assim, ..., aí tinha as substituições dos 
representantes, ..., aí tinha que fazer tudo meio que na mão porque 
não tinha estrutura, não tinha computador, muito difícil no início, 
bem complicado! (TAMAREIRA). 
 
Gestão 2001/2005: Inicialmente, o atendimento era feito na minha 
sala aqui então havia uma confusão de papéis, uma luta também pra 
conseguir uma sala adequada para que fosse atender o aluno; o 
aluno vinha, colocava a dificuldade e a acústica tava comprometida 
né. Então, até a hora que a gente conseguiu realmente uma sala 
adequada, onde pudesse ter o sigilo no atendimento, né isso foi uma 
luta, ... (MIRRA). 
 
Gestão 2005/2006: Bom, quando eu ... comecei, fiquei bem assustada 
porque a gente trabalhava assim no corredor né, num gabinete que 
era de divisórias,  sem computador, sem arquivo, nós tínhamos uma 
mesa apenas, ..., no caso os alunos e a sociedade civil não 
participavam, não mandavam representantes, ..., penso eu, hoje 
avaliando assim que, ah, tivemos alguns equívocos, ... Tem caso que 
fica pra sempre na cabeça da gente, ..., eu não tinha como fazer essa 
investigação, porque fazer investigação, demanda você sair da 
cadeira, ir lá às vezes no local de trabalho, na casa da pessoa, é 
movimento, é sair, e isso a FURB no começo era mais difícil, então 
assim, o começo realmente tinha muita dificuldade de estrutura pra 
nós, ..., apesar de ser precário, foi válido porque também, uma vez a 
gente mostrando o resultado, a instituição também deu retorno com 
as melhorias todas que a gente vê hoje (NESPEREIRA). 
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Gestão 2006/2007: ... na medida do possível nós tínhamos até que 
uma boa estrutura, pois a universidade dava até automóvel para 
procedermos acesso externo, nós tínhamos sala, computador, acesso 
a internet, tudo financiado pela universidade, ..., mas se for 
considerar o Estado, não fornecia nada para nós! Então era tudo a 
universidade que nos amparava (SÂNDALO). 
 
Gestão atual, desde 2007: O único senão aí de novo, como é 
voluntarismo né. ... porque como voluntário você quer, ou colabora 
se quer, então talvez isso, ..., antes tinha um promotor que 
participava da comissão, hoje não mais, nesse, período da história 
eu não sei por que que ele saiu, talvez sustentasse mais, porque ali 
tem muito caráter técnico né (BÉTULA). 

 

De acordo com as falas descritas, no início tudo foi muito complicado. Em 1999 

não se tinha ainda muito claro o que cada um iria fazer. Havia uma superposição de afazeres, 

em virtude desta falta de informações e do início tímido em relação às participações. A 

estrutura simplesmente não existia.  

Já em relação ao quadriênio 2001/2005 os avanços continuaram e as situações 

começaram a melhorar.  

A partir de 2005 já em “espaço próprio”, podendo desenvolver com mais 

autonomia e descrição seus trabalhos, outros problemas começaram a surgir, tais como: 

mobília/equipamentos adequados, veículo para investigação externa, representantes faltando 

em excesso, etc. 

Na gestão de 2006 a estrutura já se define, muito semelhante à de 2008, dando 

condições de a comissão desempenhar e com tranqüilidade o seu papel, inclusive em 

diligências as residências dos candidatos. 

E na gestão atual, iniciada em 2007, observa-se um desgaste quanto à questão do 

voluntariado, onde as pessoas acabam não levando com a devida assiduidade que deveriam as 

suas presenças em reuniões e atos pertinentes aos trabalhos da CEAFI. Ressuscita-se desta 

forma esta antiga discussão. 

 

 

5.1.2 - Inscrições e Beneficiados  

 

Todos os acadêmicos economicamente carentes que possuam vínculo ativo em 

curso de graduação da FURB e tenham interesse na bolsa de estudo, podem inscrever-se para 

concorrer ao recebimento deste benefício do Art. 170.  A inscrição é obrigatória também para 

quem já é bolsista e deseja continuar participando do programa. O período de 
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recadastramento, antes semestral, modificado em agosto de 2008, passa a ter a opção de ser 

anual, ficando a cargo de cada IES decidir sobre esta questão.  

Na FURB a possibilidade de aquisição da bolsa passa pelo necessário 

preenchimento do “Cadastro Socioeconômico”, sendo este o meio que objetiva identificar os 

acadêmicos que apresentam maior dificuldade em se manterem na universidade, visando 

priorizar sua inserção em programas de apoio financeiro para pagamento das mensalidades63.  

Para participar da seleção de beneficiados no programa de bolsas de estudo, o 

acadêmico deve: 

-   ter o “Cadastro Socioeconômico” aprovado; 

-   não ser formado em outro curso de graduação, exceto licenciatura curta; 

- não estar recebendo FIES, crédito educativo municipal, nem auxílio de 

deputados ou outra bolsa de estudo de valor igual ou superior a 50% das mensalidades; 

- ter comprovado a realização, por semestre, de no mínimo 20 horas de 

atividades de extensão em projetos sociais vinculados à extensão universitária (trabalho 

voluntário), caso tenha recebido uma ou mais parcela(s) de bolsa do Artigo 170 no(s) 

semestre(s) anterior(es), conforme dispõe a legislação pertinente. 

O percentual da bolsa de estudo é variável (em torno de 25% do valor da 

mensalidade) distribuídos conforme a disponibilidade de recursos e a situação 

socioeconômica (índice de classificação obtido pelo acadêmico).  

Excepcionalmente são distribuídas bolsas integrais (100%) para os estudantes 

com deficiência, mediante parecer da equipe técnica da Coordenadoria de Apoio ao 

Estudante. 

  

 

5.1.2.1 - Cadastro Socioeconômico 

 

É uma iniciativa da própria FURB. Está disponível de maneira online desde 

2005 e objetiva identificar os acadêmicos que apresentam maior dificuldade em se manterem 

na universidade, visando priorizar sua inserção em programas de apoio financeiro para 

pagamento das mensalidades, como é o caso do Art. 170. Para se inscrever, o acadêmico 

deve:  

                                                 
63 O acadêmico pode se candidatar a todas as opções de programas e ser beneficiado cumulativamente em mais 
de um, exceto, conforme determinação da própria FURB: bolsa institucional, estágio interno e bolsa de pesquisa, 
que não permitem acumulação simultânea entre si. 
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a.    Ler o Edital vigente;  

b. Esclarecer possíveis dúvidas sobre aos procedimentos do Cadastro 

Socioeconômico, se dirigindo pessoalmente à Praça de Atendimento ao Estudante de seu 

campus ou entrando em contato por telefone; 

c.    Preparar os documentos solicitados;  

d.  Acessar o formulário eletrônico de inscrição no período determinado no 

edital. Preencher corretamente seus dados socioeconômicos e agendar, no próprio formulário, 

data, horário e campus para entrega de documentos. Quem não puder comparecer na data, 

horário e campus agendados não terá outra oportunidade para a apresentação dos documentos, 

pois de acordo com a FURB, caracteriza a desistência da inscrição e exclui o candidato do 

cadastro para este semestre. Se o candidato não puder comparecer deverá enviar um 

representante em seu lugar, com o protocolo de inscrição assinado e a documentação 

completa, para apresentar conforme agendado.  

e.   Imprimir e assinar o protocolo de inscrição e a declaração de patrimônio ou 

de inexistência de patrimônio, que são gerados automaticamente logo após a confirmação da 

inscrição; 

Para acessar o formulário eletrônico da inscrição do Cadastro Socioeconômico é 

preciso utilizar um computador conectado à internet (podem ser utilizados os computadores 

dos laboratórios de informática da FURB, localizados nos campus I, II, III e Extensão Gaspar) 

e entrar no site da instituição e inserir login e a senha cadastrada pelo acadêmico no momento 

da matrícula. 

 Após iniciar o preenchimento do formulário eletrônico é possível interromper a 

inscrição e voltar a acessar depois, pois durante o prazo de inscrição é possível fechar o 

formulário e voltar a acessar quantas vezes quiser, pois o sistema não salvará nenhum dado 

até que não tenha clicado no link Finalizar Inscrição.  

Após enviar os dados eletronicamente, o acadêmico não conseguirá mais acessar 

o formulário para modificar os dados, nem a data de entrega dos documentos. Se constatar 

algum erro, deverá comparecer à entrega de documentos conforme agendado e solicitar a 

correção: nos casos de inscrições novas, a alteração deverá ser solicitada ao atendente; nos 

casos de renovações, o acadêmico deverá solicitar a alteração de seus dados por escrito. 

Outra coisa não permitida é a entrega de documentação pela metade. Nos casos 

de renovações a documentação não será conferida no momento da entrega. Se faltar algum 

documento, o cadastro ficará incompleto, sem possibilidade de regularização neste semestre. 

Por isto, caso o acadêmico que não esteja com todos os documentos necessários no horário 
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agendado, poderá informar ao atendente que irá optar por conceder mais um prazo de três dias 

úteis para o candidato providenciar os documentos faltantes.  

Nas situações de cadastros novos, a documentação será conferida no momento 

da entrevista e se o atendente constatar a falta de documentos, o acadêmico terá 

automaticamente três dias úteis para que sejam providenciados os documentos faltantes e 

apresentados juntamente com os demais. Findado este prazo, caso não retorne com a 

documentação completa será considerado desistente do processo e excluído dos programas de 

apoio financeiro neste semestre 

Em relação ao aproveitamento acadêmico, ele é calculado dividindo 100 pelo 

número total de disciplinas matriculadas no semestre anterior. Para obter o percentual de cada 

disciplina, multiplica-se este percentual calculado anteriormente, pelo número de disciplinas 

em que houve aprovação. O resultado é o percentual de aprovação. Por exemplo: 

100 / 7 (disciplinas matriculadas) = 14,29% (percentual de cada disciplina) 

14,29% x 5 (disciplinas aprovadas) = 71,45% (aproveitamento) 

Nessa situação, o suposto acadêmico obteve resultado de 71,45%, portanto tem 

aproveitamento acadêmico suficiente para participar dos programas do cadastro 

socioeconômico.  

Existem situações que inviabilizam a inscrição. São elas: 

- Aproveitamento acadêmico no semestre anterior inferior a 60% das disciplinas 

matriculadas, exceto prática desportiva;  

- renda declarada no formulário, descontadas as despesas, inferior a R$150,00 

por pessoa; 

- cancelamento do Cadastro Socioeconômico no semestre devido à procedência 

de denúncia apurada pela Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização; 

- Estudantes que não estão regularmente matriculados, como é o caso de 

matrícula como aluno especial, por exemplo. 

Alunos especiais também não podem inscrever-se, porque o apoio financeiro 

visa auxiliar a pessoa a conquistar uma profissão, através de curso de graduação. O aluno 

especial está matriculado somente em algumas disciplinas, não tem vinculação com nenhum 

curso.   

 Um dos pontos positivos deste cadastro que a FURB disponibiliza aos 

interessados a concorrem a bolsa é a condição de entender a excepcionalidade que por ventura 

possa ocorrer na vida do acadêmico e que o deixe em uma situação difícil financeiramente. 

Neste caso, mesmo que o período de inscrição do “Art. 170”, por exemplo, já encerrou, não 
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será possível realizar o cadastro fora do prazo. No entanto, em se tratando de uma situação 

grave, que altera por completo a realidade do grupo familiar, o acadêmico poderá agendar 

horário para atendimento com uma das assistentes sociais da Coordenadoria de Apoio ao 

Estudante, a fim de verificarem juntos que outras possibilidades existem para auxiliá-lo a 

superar as dificuldades surgidas. 

 

 

5.1.3 - Divulgação dos Resultados 

 

A relação dos beneficiados é publicada na página da própria FURB na internet. 

Também é afixada nos murais da Coordenadoria de Apoio ao Estudante64. Visando também 

facilitar a divulgação, são enviadas mensagens aos e-mails dos acadêmicos através do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (sistema de comunicação da FURB com os alunos via 

internet), comunicando da publicação das listagens e do prazo para assinatura do recibo. O 

acadêmico que espera receber bolsa deve acompanhar as publicações de cada parcela 

semanalmente, pois há prazo para retirada: 5 (cinco) dias úteis para os beneficiados em 

primeira chamada e de 3 (três) dias úteis para os beneficiados em segunda chamada. Sendo 

beneficiado em primeira chamada da parcela, não será beneficiado em segunda chamada da 

mesma parcela.  

Para efetuar a retirada, os beneficiados devem dirigir-se aos locais indicados na 

publicação de cada parcela, levando CPF e Identidade, para assinar o recibo de prestação de 

contas65. 

A não retirada de uma parcela implica na perda apenas da mesma, mantendo-se o 

direito de participar da seleção para as demais. Havendo motivo grave e comprovado, que o 

tenha impossibilitado de comparecer ou nomear representante para retirar a bolsa no prazo 

estabelecido, o acadêmico deve apresentar, nos 3 dias úteis seguintes ao prazo de retirada, um 

requerimento solicitando nova oportunidade 

 Conforme Lei Complementar Estadual nº 281/2005, não é permitida a cobrança 

de juros de mensalidades sobre as quais recaiu a bolsa de estudo, até a data do repasse da 

bolsa. No entanto sobre a parte não coberta pela bolsa os juros incidem normalmente. O 

                                                 
64 Para conferir a fórmula de cálculo para a concessão de bolsas do art. 170, ver anexo letras AY. 
65 Na impossibilidade de comparecer pessoalmente para a retirada da bolsa, o acadêmico deverá nomear outra 
pessoa por meio de procuração original, com poderes específicos e assinatura reconhecida em cartório, para 
representá-lo. O representante deverá comparecer no mesmo local e prazo estabelecidos para retirada da bolsa, 
apresentar a procuração e assinar o recibo de prestação de contas. 
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estudante com cadastro aprovado, que não possui condições de efetuar o pagamento integral 

da mensalidade no vencimento, pode dirigir-se a praça de atendimento da FURB e solicitar o 

pagamento parcial (mínimo de 50%) para diminuir os juros que incidiram sobre a parte não 

coberta pela bolsa. 

Desde o início, em 1999 o processo de inscrição já era informatizado, sendo que, 

desde 2002 o cadastramento é realizado obrigatoriamente via internet, quando os dados são 

facilmente comparados e da mesma forma as estatísticas são visualizadas, pois todo o 

processo está informatizado, facilitando o encaminhamento e a posterior análise. 

Mesmo considerando a opção do recurso da bolsa ser direcionado somente para 

alunos com demanda socioeconômica, a tabela 06 mostra alguns dados estatísticos dos 

inscritos na FURB desde 2002.  

 

Tabela 06 – Participantes do Art. 170 na FURB (2002-2008) 

 
Ano/Semestre 

Estudantes 
Inscritos 

Estudantes 
Aprovados 

Estudantes 
Beneficiados 

2008/2 2.061 1.622 921 

2008/1 2.305 1.885 918 

2007/2 2.296 1.649 1.168 

2007/1 3.059 2.530 1.220 

2006/2 2.551 2.326 1.554 

2006/1 2.866 2.529 1.580 

2005/2 2.779 2.487 1.194 

2005/1 3.061 2.768 1.190 

2004/2 2.956 2.956 1.793 

2003/2 3.647 1.533 1.172 

2002 3.323 - 1.686 

 
Fonte: Elaborado pelo autor segundo dados obtidos junto a FURB (2009) e também junto a Secretaria de Estado 
da Educação (2008). 
 

• Estudantes inscritos – são aqueles que preencheram o formulário eletrônico 

de inscrição e agendaram horário para entrega dos documentos. 

• Estudantes aprovados – são aqueles que compareceram no período 

determinado e comprovaram todos os dados informados na inscrição eletrônica, tornando 

aptos a concorrerem ao recebimento da bolsa de estudo. 
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• Estudantes Beneficiados – são aqueles que foram selecionados e receberam a 

bolsa efetivamente. 

Analisando a tabela observa-se: 

- Queda no número de estudantes que procuram pelo programa. Analisando de 

2002 ao ano de 2008, houve um decréscimo na ordem de 56,51% no número de inscritos. 

Quando no segundo semestre de 2003 este número chegou a 3.647 candidatos, no último de 

2008 este caiu para 2.061.  

- Queda dos beneficiados: Em virtude do valor do recurso repassado vir caindo 

percentualmente, pode estar havendo um desestímulo nas inscrições. Por um lado as IES 

diminuem os valores pensando em aumentar o número de beneficiados, mas por outro acaba 

ocorrendo uma queda no número de inscritos em razão da insignificância que isto pode acabar 

representando na mensalidade de um aluno. 

- Estudantes Aprovados: muitos dos que se inscrevem acabam ficando de fora 

muitas vezes em um determinado semestre, e no outro acabam sendo contemplado. Tudo 

depende dos seus concorrentes e de suas respectivas condições socioeconômicas.  

O ano de 2002 foi o que menos teve pessoas inscritas na história recente deste 

programa na FURB: 3.323 inscrições.  

O ano de 2002 também foi o que teve menos estudantes beneficiados: 1.686, e 

provavelmente o menor número de selecionados, situação bastante atípica em virtude da 

ausência deste números. 

Analisando todo esse processo de inscrição junto a Coordenadoria de Apoio ao 

Estudante, da Universidade Regional de Blumenau, alguns fatores são levantados na busca  

pela compreensão da queda no número de inscritos: 

1. percepção, por parte dos alunos, da incapacidade das IES, com os recursos 

existentes, de atenderem à demanda (se inscrever por que se os recursos existentes são 

insuficientes e eles não serão atendidos?); 

2.    qualificação do processo, que ano a ano foi se tornando melhor no sentido de 

avaliar com mais rigor a situação sócio-econômica dos inscritos, fazendo com que reduzisse 

significativamente as possibilidades de fraude e conseqüentemente o número de estudantes 

que se inscreviam com este objetivo; 

3.    sensibilização da comunidade interna, através de campanha da própria 

Coordenadoria de Apoio ao Estudante, no sentido de que o cadastro visa atender os estudantes 

economicamente carentes e, portanto, somente os “que realmente precisam de apoio 

financeiro” (expressão usada no material de divulgação) deveriam se inscrever. Durante 
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alguns anos era comum estudantes de elevada condição econômica se inscreverem sob a 

alegação de que “não pretendiam tirar a oportunidade de quem precisa”, mas pensavam que 

“se sobrasse bolsas”, poderiam ser beneficiados. Disto percebeu-se que não havia uma 

compreensão geral da escassez de recursos e que boa parte das inscrições eram inúteis, só 

geravam expectativa a ser frustrada e excessivo trabalho em vão; 

4.    em 2004 é instituído o PROUNI, através da Medida Provisória nº 13, de 

10/09/2004, que em Santa Catarina passa também a atender os estudantes com bolsas 

integrais a partir de 2005;  

5.    entre 2006 e 2007 a redução do número de parcelas pagas pelo Governo (de 

10 para 8) também impactou negativamente na procura pelo “Art. 170”, pois além do 

percentual recebido cobrir apenas metade da mensalidade, o estudante tinha que arcar sozinho 

com 4 das 12 parcelas mensais do ano. Isto inviabilizou a permanência de muitos estudantes 

no ensino superior; 

6.    ao mesmo tempo, nestes mesmos anos houve aumento do número de cursos à 

distância e com baixo valor da mensalidade, bem como o FIES passou a atender quase 100% 

dos inscritos, possibilitando a uma parcela significativa de estudantes cursarem graduação 

sem depender da insegurança de receber ou não bolsa do art. 170 semestralmente. 

Ressalta-se que havendo discordância quanto à reprovação no cadastro 

socioeconômico, o acadêmico poderá solicitar revisão do resultado através de requerimento 

escrito e fundamentado, enviado através de e-mail ou impresso e protocolado na Praça de 

Atendimento ao Estudante da FURB no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da publicação 

do resultado.  

Em cima da divulgação dos resultados, há todo um processo de seleção, que se 

constitui na principal etapa a ser cumprida nesta caminhada, desde a inscrição até o 

recebimento da bolsa. A ex-presidente Sândalo afirma de que os critérios de avaliação que a 

universidade adota, na sua concepção, são justos, pois, em face da gama de recursos recebida, 

não é possível fazer com que todos recebessem. Diante disto, a FURB se viu necessitada a 

adotar um método para que fosse feito o repasse de uma forma justa. Bétula faz questão de 

registrar o quanto esses procedimentos burocráticos mais necessários do “Art. 170” são 

onerosos para a IES: “esse processo ele ta sendo construído ao longo dos anos. [...] Gera uma 

mão de obra danada aqui dentro [...]”.  
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5.1.4 - Contrapartida do Beneficiado 

 

Segundo a Lei Complementar nº 420/2008, em seu Artigo 2º, inciso VI: 

 

A obtenção ou a renovação do benefício pelo aluno ficará vinculada à 
participação em programas e projetos sociais, com visão educativa, 
propostos pelas universidades em seus projetos de extensão aprovados 
pelo Conselho de Desenvolvimento Regional, comprovando vinte 
horas semestrais (SANTA CATARINA, 2008). 

 

Quanto à obrigatoriedade aos acadêmicos beneficiados de participarem de 

atividades de extensão, por 20 horas semestrais, ou mesmo projetos e programas sociais, 

desde que tenha visão educativa, propostos pela IES e aprovados pelo Conselho de 

Desenvolvimento Regional, a participação também pode se dar em projetos desenvolvidos 

pela universidade ou em atividades de interesse da comunidade oferecidas por entidades 

cadastradas.  

A própria FURB realiza atividades ao encontro da comunidade, como por 

exemplo o “FURB visita a sua rua”, quando a universidade vai até determinada rua do 

município ou mesmo da região e se apresenta a comunidade local. Neste tipo de atividade há 

sempre presença de bolsistas do Art. 170 que colaboram auxiliando nas atividades de acordo 

com a área em que estudam. Assim, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - 

PROPEX em parceria com a Coordenadoria de Apoio ao Estudante, articula o Projeto 

Universitário Cidadão, que possibilita o cumprimento do disposto na Lei e aproxima a FURB 

da população, principalmente da região onde se localiza Blumenau, e conseqüentemente o 

Vale do Itajaí.  

Outra forma bastante usual para equivaler ao cumprimento de uma atividade de 

extensão no semestre é a doação de sangue. A FURB tem realizado rotineiramente está prática 

nos últimos anos, inclusive muito necessária e ao mesmo tempo de extrema importância no 

ato salvar, sendo intensamente propagada e recomendada pelos veículos de comunicação. Ao 

acadêmico, basta dirigir-se ao hemocentro cadastrado e realizar duas doações de sangue (pode 

ser o acadêmico mesmo o doador e mais uma pessoa, um familiar, enfim, de livre escolha, ou 

na sua impossibilidade levar outras pessoas que cumpram com este pré-requisito). seja qual 

for o motivo, não é validada apenas uma doação como cumprimento proporcional da 

atividade devida, ou seja, são necessárias no mínimo duas pessoas! 

Independente das alternativas, a discussão que se evidencia, inclusive histórica a 

este respeito, é em relação a esta obrigatoriedade da contrapartida. Para muitos, este benefício, 
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amparado em princípios constitucionais nada mais é do que um direito do próprio estudante, 

possibilitando mesmo que de maneira parcial, pois na maioria dos casos não cobre o valor 

total das mensalidades, mas de certa forma possibilita o acesso a educação superior de 

estudantes economicamente carentes, desta forma entendem de maneira equivocada esta 

imposição por parte do programa.  

Reafirmando esta posição contrária e ao mesmo tempo marcando a historicidade 

desta discussão, a ex-presidente da CEAFI Mirra nos afirma: 

 

[..] o financiamento da educação, ele tinha que ser um direito, né, de 
que, que, a gente defendia a educação como um direito de todos, e 
não que a pessoa tivesse que pagar por esse direito, essa era a 
grande, a grande tônica, da discussão né, a nossa insatisfação em 
relação a, a, a essa exigência. 

 

Já a também ex-presidente Nespereira contra-argumenta o posicionamento da 

oposição a obrigatoriedade: 

 

[...]na minha ótica né, como ele ganhou, teve a chance de ganhar 
alguma coisa ele também pode estar dando alguma coisa, que de livre 
escolha dele né, através do serviço voluntário pode ser feito. 

 

São posições divergentes, que nos evidenciam os diferentes olhares para uma 

questão tão emergente, a necessidade do livre acesso aos brasileiros de obterem fácil acesso a 

educação, seja a que nível for, principalmente a superior, onde a dificuldade de manutenção 

em virtude da escassez de IES públicas torna-as ainda evidente, principalmente sentida por se 

tratar de um estado como Santa Catarina, onde estas ausências decorrem de um prejuízo 

histórico por um aumento nas vagas gratuitas, sem a contrapartida do ônus. 

 

 

5.2 – COMISSÃO EXECUTIVA DO PROGRAMA 

 

O órgão responsável pelo cadastramento do estudante nos programas de bolsa de 

estudo é a Coordenadoria de Apoio ao Estudante. É por meio dela que geralmente a CEAFI 

toma ciência quando ocorrem alterações na legislação vigente do programa, conforme relata 

sua ex-presidente: 

 
A CAE sempre nos informava a este respeito e constantemente os 
deixava avisados caso houvesse alguma alteração. Também esta 
ciência era dada através de contatos direto com a própria 
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Assembléia Legislativa, [...] como também através da Internet 
(NESPEREIRA). 
 

A FURB conta com uma Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização 

do Art. 170 na universidade, denominada CEAFI. Ela é responsável pelos procedimentos de 

apuração das irregularidades na concessão e recebimento de bolsas de estudo do “Art. 170”, 

de suspensão e cancelamento dos benefícios e do encaminhamento de processos de restituição 

de valores recebidos indevidamente por acadêmicos inscritos no programa. NA FURB, a 

comissão presta atendimento tanto à comunidade acadêmica, quanto externa de 2ª a 6ª feira, 

das 16:30h às 20:30h. 

O envolvimento das pessoas na comissão ocorre pelos mais variados motivos, e 

os presidentes, da mesma forma, apesar de todos serem funcionários da universidade, os 

interesses pelo envolvimento mostram-se quase na sua totalidade distintos, todos carregados 

muito fortemente o cunho pessoal: 

 
Eu era técnica da Divisão de Assistência ao Estudante, tinha muito 
contato com o movimento estudantil, na época, e também com o 
movimento político, ... (TAMAREIRA). 
 
..., a presidência do, do art. 170 inicialmente era uma servidora da 
DAE, na época Divisão de Assistência ao Estudante. ... e começou a 
haver muito conflito com o DCE, ... E aí surgiu o meu nome. Acabei 
por, questão relacionada até de amizade, de vínculo que eu tinha 
com essa pessoa, acabei aceitando, .... (MIRRA). 
 
Bom, minha formação acadêmica é Direito, então, eu tenho dentro 
de mim esse espírito de justiça, ..., na ocasião eu tava trabalhando 
aqui ..., se chamava Seção de Apoio Técnico ao Ensino, ..., eu não sei 
por que, qual motivo, veio parar esse convite, nessa seção que eu 
trabalhava, que se tivesse alguém disponível no setor pra participar 
dessa comissão. ..., obviamente já de cara assim me interessei né, ..., 
a chefia me convidou, e eu altamente aceitei na hora 
(NESPEREIRA).. 
 
Bom, eu participei primeiramente como integrante da universidade, 
... (SÂNDALO). 
 
..., eu trabalho na FURB bastante tempo né, ..., e muito tempo eu 
trabalhei na administração, ... e depois eu vim mais pra ponta, 
trabalhando na praça de atendimento ao estudante. E ali a gente 
começa a se relacionar, ..., com o Apoio ao Estudante, a gente 
entendeu que podia colaborar de alguma forma. ..., eu quis 
participar dessa comissão também pra ver quais são as dificuldades 
e ver aonde a gente pode colaborar (BÉTULA). 

 

Após este envolvimento inicial, há a ascensão ao cargo de maior relevância na 

comissão, que é o de presidente, responsável direto por organizar e comandar os trabalhos a 

serem realizados.  
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Porém, teve quem já assumisse direto como Presidente, como é o caso do Bétula, 

atual presidente. Inclusive, há os que foram indicados pelo reitor para assumir esta função, 

como é o caso da Mirra.  

E diante desta promoção, ou mesmo eleição, também surgiram às dificuldades, 

como a falta de experiência ou conhecimento em políticas públicas como esta, obstáculos que 

acabam pairando pelo caminho, enfim, situações que levaram muitos destes sujeitos a 

perceberam a grandeza e a complexidade deste programa.  

Observamos o seguinte depoimento: 

 
... você tem ..., uma limitação de recurso, um número muito grande 
de alunos pra atender [grifo nosso]. Tem deficiência de recurso 
físico, de estrutura, de equipamento, de sistema [grifo nosso], 
porque de fato era tudo muito manual né na época. Tinha uma 
deficiência, ..., de pessoal [grifo nosso], né, tem essa questão de 
interesses do Governo do Estado, os interesses da universidade 
[grifo nosso], tem essa relação com os estudantes, ..., dos próprios 
deputados, ... Inicialmente nós recebíamos uma quantidade imensa 
de, ... cartas de deputados pedindo pra incluir fulano, ciclano, 
porque ainda a compressão do 170 era uma, ..., de benesse [grifo 
nosso] mesmo né, de, olha, to fazendo um favor, eu sou deputado, da 
região tal, tem um filho de um conterrâneo que tem uma situação 
difícil e tal, e ele precisa receber a bolsa. Então, ao invés de 
encaminhar pro processo normal de discussão atendendo os 
critérios, muitos, ... deputados ainda tinham essa questão de uma 
relação, né, diferente. E os conflitos políticos né, ... alguns 
momentos, algumas pessoas tinham o interesse de utilizar o 170 
como, é, uma referência pra outros projetos pessoais né, 
partidários, isso era muito desgastante você conviver com isso 
[grifos nossos] né?... é uma tensão bastante grande (TAMAREIRA).  

 
Situações estas aparentemente desconhecidas para quem está do lado externo, 

não participando diretamente dos trabalhos. Psicologicamente também se torna uma carga 

extremamente grande, pois praticamente o tempo todo você encontra-se rodeado de interesses, 

dos mais diversos. Além disto, também há a questão da participação voluntária dos membros, 

aos quais, também desdobram uma série de inquietações:  

 
Por ela ser voluntária, né, também ela gera uma série de 
conflitos..., [grifos nossos] muita gente começa o trabalho e desiste 
no meio do caminho, porque, é um trabalho em que, é, a gente tem 
formalizado bastante pra que não seja subjetivo, e na objetividade 
muitas vezes tu fere relações né. ..., a cada membro que chega novo a 
gente tem que ensinar o processo, estabelecer de novo as normas, e 
tal, ... (BÉTULA).  

 

Também influencia na execução dos trabalhos e das atividades a assiduidade dos 

membros da comissão. Quando há alguma ação marcada e o responsável ausenta-se sem 
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justificar, pode acabar prejudicando o planejamento executado. Diante disto, podemos 

ressaltar o depoimento de Mirra exaltando esta dificuldade: 

 
No início foi complicado, .., questão de comprometimento. Nós 
tínhamos muitos acadêmicos que não se comprometiam ..., a nossa 
dificuldade na época era a participação do DCE, né, a presença 
efetiva, comprometimento ... não só nas reuniões mas também nos 
atendimentos. ..., muitas vezes tinha que acabar cobrindo a ausência, 
de algum horário de atendimento do acadêmico porque ele não 
vinha, ou você tinha que fazer o atendimento sozinha, ... (MIRRA). 

 

  

5.3 - ACOMPANHAMENTO E DENÚNCIAS 

 

De acordo com as entrevistas, desde 2005 a FURB disponibiliza uma sala (C-

202) com um bolsista onde são guardadas as documentações pertinentes, e onde a Comissão 

Executiva se reuni, entre outras tarefas, para realizar as entrevistas quando da chegada de 

denúncias em relação aos candidatos. Há também uma linha telefônica exclusiva e um 

endereço de e-mail, tudo isso cedido pela FURB visando auxiliar os trabalhos. 

Vale ressaltar que todos os gastos referentes à utilização desta estrutura são 

custeados pela universidade, pois o programa não prevê em seu orçamento verba para esse 

fim, necessitando do apoio total da IES para a estruturação da melhor forma de trabalhar o 

“Art. 170”.  

Quando é preciso averiguar in loco as condições de moradia descritas pelo 

acadêmico no ato de sua inscrição, em face de alguma denúncia realizada ou mesmo apenas 

para comprovação das informações prestadas, há a necessidade da IES colaborar colocando 

um veículo e um motorista por sua conta à disposição da comissão, sob pena de não ser 

realizado este ato de investigação e os recursos serem mal destinados, constituindo-se em 

crime contra o dinheiro público.  

À Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização, prevista no artigo 4º 

da Lei Complementar Estadual nº 281/2005, e nomeada por portaria do reitor da FURB, 

compete apurar as irregularidades na concessão e recebimento de bolsas.  Mediante processo 

de investigação, inclusive através de visita in loco e solicitação de novos documentos, a 

Comissão poderá determinar a suspensão ou o cancelamento das bolsas, bem como a exclusão 

definitiva do acadêmico dos programas de apoio financeiro da universidade e a restituição dos 

valores recebidos indevidamente. O efeito do cancelamento da bolsa de estudo é extensivo 
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aos demais programas. Portanto o acadêmico cuja denúncia for procedente será excluído de 

todos os demais programas do cadastro socioeconômico.  

É importante ressaltar que a prática de efetuar uma denúncia deve ser realizada 

com seriedade e fundamento, pois a mesma desencadeará diligências e providências 

investigativas por parte da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização, que para 

isso, necessitará despender certo tempo na organização e execução deste trabalho. 

E exemplos concretos disto já tem acontecido, inclusive com o desfecho indo 

parar nas mãos da justiça. Após todo um trabalho investigativo por parte da CEAFI na FURB, 

e o procedente ato investigativo, encaminhou-se todas as provas e documentações pertinentes 

a justiça blumenauense, que numa iniciativa inédita do que se tem conhecimento a este 

respeito no Estado de Santa Catarina, no ano de 2007, através do Juiz Luiz Felipe Siegert 

Schuch, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau, condenou duas irmãs, sendo uma 

delas aluna do curso de Fisioterapia da FURB, por ter utilizado documentos falsos para 

obtenção da bolsa de estudo destinada a estudantes carentes. 

A ação penal, proposta pelo Ministério Público, envolveu também a irmã da 

estudante condenada por colaborar com o crime ao assinar documentos forjados.  

 

“No caso presente, inegável que o proveito econômico foi alcançado, 
sendo as vítimas tanto o Estado Catarinense, que teve sua verba 
indevidamente utilizada, não havendo ressarcimento até o momento, 
como, reflexamente, os estudantes que faziam jus à bolsa de estudos 
e não a receberam”, anotou o juiz Schuch. 

 

As irmãs foram condenadas por estelionato: uma estudante pegou dois anos de 

prisão em regime inicialmente aberto. A pena foi substituída por prestação de serviços a 

comunidade pelo mesmo período e mais multa de dois salários mínimos (R$ 700) tendo sido 

paga a uma Instituição beneficente. A outra foi condenada a um ano e oito meses de reclusão, 

mas também se beneficiou da pena alternativa. Teve que prestar serviços comunitários pelo 

mesmo período da pena, além de pagar multa de igual valor66.  

Em relação às denúncias, trata-se de um processo que a própria CEAFI foi 

aperfeiçoando de acordo com o tempo. No início eram muitas, não se conseguia atendê-las na 

sua totalidade: “Não era possível atender a todas as denúncias. Não tínhamos tempo (Mirra)”. 

Mas, com o passar do tempo, as normas foram surgindo e com a participação mais efetiva dos 

membros da comissão, tudo foi auxiliando, chegando ao ponto de devolver denúncias 

                                                 
66 O processo crime é o de nº 008.03.006873-5. Ver matéria publicada na época no jornal de maior circulação da 
região (Anexo letra A). 



 

 

- 105 - 

infundamentadas para que o denunciante tivesse a oportunidade de caracterizar-la melhor: 

“Todas, de alguma foram apuradas. Tem denúncia que chega sem um mínimo de estrutura, o 

mínimo de fundamentação. A gente devolve ao denunciante (Bétula)”. 

Tratando de apuração de denúncias, e deste amadurecimento que foi 

acontecendo, também precisamos pensar em relação à estrutura disponibilizada especialmente 

para este fim. Sobre isto, podemos citar os dois extremos, da primeira gestão em 1999 até a 

evolução, chegando a 2008: 

 

1999: Não tinha, não tinha a menor condição. ..., acho que, a 
constituição da comissão que foi um dos elementos que a gente foi 
analisando com o tempo, também não permitia isso, né 
(TAMAREIRA). 
 
2008: Ela é suficiente. E nisso eu posso te falar da FURB que tem 
dado ampla condição pra gente trabalhar, ..., se a gente precisar 
deslocar pra outra cidade, fazer uma investigação, a gente tem feito, 
sem nenhum problema (BÉTULA). 

 

Todo esse processo de corte de bolsas através de denúncias, sejam elas 

verdadeiras ou falsas, compõem momentos peculiares na gestão de cada presidente.  

Sobre a questão da justiça, da injustiça, enfim, variantes que podem interferir no 

acesso e na manutenção de um estudante na educação superior, o Conselho Nacional de 

Educação, vinculado ao MEC, editou um Documento Base para o Fórum Nacional de 

Educação, que deverá ocorrer no 1º semestre de 2009, o qual nos traz a seguinte reflexão: 

 
Se a educação superior é considerada primordial para a diminuição 
das desigualdades e promoção de justiça social, estratégia para a 
produção de riqueza do país, além de um bem público e direito de 
todos os cidadãos, é fundamental torná-la acessível a todos. [..] 
Assim, cabe refletir sobre os caminhos e estratégias que permitem o 
acesso e a continuidade aos estudos em nível superior (BRASIL, 
2009B). 

 

 

5.4 - LOGÍSTICA DE EXECUÇÃO NA FURB 

 
Para o aluno iniciar o processo de inscrição dele no art. 170, inicia-se todo um 

processo junto a CAE, que prevê os seguintes passos: 

•  Dois meses antes da abertura da inscrição - reunião com a equipe para avaliar 

o último processo (Edital, Formulário eletrônico de inscrição, documentos, processo de 

recebimento dos documentos, fórmula de cálculo, programa que armazena os dados, dentre 

outros) e identificar os pontos que precisam ser melhorados/corrigidos. 
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• Definição de correções e/ou inovações pretendidas e análise das possibilidades 

de implementação (equipe de informática, profissionais que dão suporte para elaboração da 

fórmula de cálculo, análise de fatores endógenos e exógenos que possam implicar na situação 

sócio-econômica dos estudantes como as enchentes, etc); 

• Elaboração do Edital de cadastro socioeconômico, prevendo inscrições sempre 

no início de cada semestre letivo; 

• Publicação do Edital em jornal, site da FURB e murais; 

• Elaboração do material de divulgação (banners, faixas, site, e-mails) e 

publicação inclusive na FURB TV e FURB FM (entrevistas para telejornal e breves 

chamadas); 

• Orientação para equipe interna da CAE e da Praça de Atendimento sobre 

procedimentos do novo processo (Edital, inscrição eletrônica, agendamentos, documentação, 

situações excepcionais, etc); 

• Teste das alterações do formulário eletrônico de inscrição, do sistema de 

armazenamento de dados e da fórmula de cálculo; 

• Cadastramento das datas e horários da agenda eletrônica de atendimento (em 

média são previstos 150 atendimentos por dia, com duração de 20 minutos cada); 

• Definição de pessoal, horários e escalas de trabalho para dar cobertura à 

demanda de atendimentos agendados (em média a Praça de Atendimento e a Coordenadoria 

de Apoio dispõe de 8 servidores cada, que revezam horários para atender das 8h às 20:30); 

• Orientação e saneamento de dúvidas aos interessados em fazer inscrição, tanto 

pessoalmente ou em grupos (sala de aula), como por e-mail e telefone; 

• Abertura, acompanhamento e controle do processo eletrônico de inscrição; 

• Recebimento de documentação dos inscritos na Praça de Atendimento, para os 

estudantes que estão renovando o cadastro (sem entrevista) e na Coordenadoria de Apoio ao 

Estudante para os que estão fazendo nova inscrição (com entrevista): 

� Se renovação, a Praça de Atendimento registra o comparecimento do 

estudante no dia/horário agendados, protocola o recebimento dos documentos e fornece 

comprovante da entrega; caso o estudante queira, pode solicitar mais 3 dias úteis para entregar 

a documentação, sendo o fato registrado no sistema e fornecida autorização escrita contendo a 

data limite para que retorne com a documentação completa. Ao retornar (ou se na primeira 

oportunidade já deseja entregar), a documentação é recebida,  colocada em saco plástico, 

armazenada em caixa e depois levada para dentro da Coordenadoria de Apoio ao Estudante 

onde será feita a conferência e análise dos dados e documentos e registrado no sistema. 
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� Se nova inscrição, a Praça de Atendimento registra no sistema o 

comparecimento do estudante no dia/horário agendados e solicita que aguarde ser chamado 

para entrevista. A Coordenadoria de Apoio chama o estudante (ou seu representante), recebe 

seus documentos, confere e analisa os dados e registra no sistema, inclusive com observações 

que julgar importantes. Também esclarece dúvidas, informa como funciona a seleção para os 

programas e, caso esteja faltando algum documento, devolve tudo para o candidato, registra 

no sistema e fornece um comprovante indicando o que está faltando e que deve retornar em 

até 3 dias úteis com toda a documentação. Se a documentação está completa, o candidato já é 

informado de que seu cadastro está aprovado . 

• Caso a documentação retorne incompleta (tanto nas renovações como nas 

novas inscrições) o cadastro é reprovado e não há outra possibilidade de regularização.  

• Caso a documentação retorne completa, no entanto persistem dúvidas sobre 

algum dado ou documento, é indicado um código no sistema e o cadastro fica pendente. O 

candidato é então chamado para explicar e poderá resultar na aprovação ou reprovação.  

• Ao final de todo o processo de conferência, análise e registro de todos os 

inscritos, é gerada uma estimativa do resultado para verificar e corrigir quaisquer erros.  

• Depois é gerado o resultado e publicado na internet e nos murais as listagens de 

aprovados e de reprovados. Também é encaminhado ao setor responsável pelo AVA, o 

relatório de aprovados para gerar acesso destes a uma pasta denominada “apoioaoestudante”, 

que possibilita a comunicação entre a Coordenadoria de Apoio ao Estudante e todos 

aprovados no cadastro sócio-econômico.  

• Caso algum candidato reprovado discorde do resultado, tem 4 dias úteis para 

apresentar requerimento solicitando revisão do resultado. 

• Os requerimentos são analisados em equipe e o despacho comunicado 

pessoalmente ao candidato. Finalmente é gerado o resultado definitivo do cadastro para 

aquele semestre. 

Encerrada todo o processo de inscrição, iniciam-se os procedimentos para 

distribuição da primeira parcela da bolsa: 

1. Ao ser informada do depósito da verba do art. 170, a Coordenadoria de 

Apoio ao Estudante: 

� gera uma ou mais estimativa(s) para testar a seleção dos beneficiados, 

os impedimentos (possui outro curso superior, não comprovou atividades de extensão, etc), 

definir as faixas de percentuais e o número de beneficiados, bem como corrigir quaisquer 

erros se houver; 
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� divulga na internet e nos murais as listagens de classificados e de não 

classificados para o recebimento e enviadas mensagens através do AVA informando sobre 

prazos e procedimentos para retirada da bolsa; 

� abre o prazo para assinatura do recebimento; 

� ao final do prazo, recolhe as listagens de assinaturas, conferidas, 

juntadas as procurações e totalizado o valor resultante das bolsas não retiradas; 

� gera nova listagem redistribuindo para os próximos estudantes da lista a 

verba não retirada; 

� divulga o resultado da redistribuição e aberto prazo para assinatura do 

recebimento; 

� ao final do prazo recolhe as listagens de assinaturas, conferidas, 

preparada a prestação de contas e encaminhada para a Divisão Financeira. 

Estes procedimentos referentes à distribuição são repetidos pelo menos 10 vezes 

por ano, isto é, a cada parcela de bolsa. 

2. Após a primeira distribuição iniciam-se os procedimentos para controle 

das atividades obrigatórias de extensão (definição e divulgação das oportunidades (juntamente 

com a Pró-Reitoria de Extensão), prazos e documentos para comprovação, registro do 

cumprimento no sistema, geração de relatórios, etc).   

3. após a última prestação de contas do ano é publicado em jornal de 

circulação local a lista dos estudantes beneficiados com bolsas no ano anterior. 

Destaque-se que paralelamente a tudo isso, também tanto a Praça de 

Atendimento como a Coordenadoria de Apoio ao Estudante, desenvolvem suas demais 

atividades, acarretando em um volume considerável de afazeres. 

 

 

5.5 - REPASSE E GESTÃO FINANCEIRA 

  

Os dados das tabelas 06 e 07 respectivamente permitem observar que, apesar de 

2008 ter sido um ano escasso em relação aos inscritos/contemplados, os recursos 

ultrapassaram a dotação anual de 2006, sendo preciso levar em conta que em dois anos muitos 

custos foram majorados, assim como a arrecadação do Estado, e a educação superior também 

não foge a regra, com as próprias mensalidades também tendo sido reajustadas. 
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Tabela 07 – Recursos da FURB referentes ao Art. 170 – Período 2002 a 2008 

2002 2003 2004 2005 

 

R$ 2.805.320,00 

 

R$ 2.777.510,00 

 

Dados não fornecidos 

 

R$ 2.914.400,00 
 

2006 2007 2008 

 

R$ 2.798.918,27 

 

Dados não fornecidos 

 

R$ 2.843.545,00 

 
Fonte: Elaborado pelo autor segundo dados obtidos junto à Secretaria de Estado da Educação. Diretoria de 
Educação Superior. Gerência de Relações Institucionais (2008). 

 

Os dados das tabelas 06 e 07 respectivamente permitem observar que, apesar de 

2008 ter sido um ano escasso em relação aos inscritos/contemplados, os recursos 

ultrapassaram a dotação anual de 2006, sendo preciso levar em conta que em dois anos muitos 

custos foram majorados, assim como a arrecadação do Estado, e a educação superior não 

também foge a regra, com as próprias mensalidades também tendo sido reajustadas. 

Há aqueles que não desistem de forma alguma de seu objetivo, e acabam sendo 

selecionados. Caso não conseguem em um semestre, reinscrevem-se no posterior e muitas das 

vezes acabam sendo selecionados. Isto pode ocorrer, pois no processo de seleção muitos 

candidatos também mudam e é no cruzamento dos perfis que se definem quem será 

contemplado no programa. Sendo assim, a inscrição do aluno é a única forma que a comissão 

tem para conhecer e classificar adequadamente quem por merecimento deverá receber o 

benefício. 

Sobre os valores dos repasses, conforme vimos anteriormente, os presidentes 

também pontuam de maneira unânime de que faltam recursos para suprir toda a demanda. 

Quanto aos prazos para este recebimento também há problema, pois de acordo com relatos, 

como o de Bétula: 

 
Geralmente, é freqüente este atraso... Tanto que já virou uma praxe, 
o aluno sabe que não vai entrar. ... a gente não pode adiantar esse 
recurso, porque, a gente acaba gerando recursos próprios e nós não 
temos condições de fazer isso né. ... (BÉTULA). 

 

Apesar de o atraso ser algo rotineiro, e inclusive de a IES já ter se acostumado 

com este procedimento, analisando a fala acima em relação à negativa de adiantar o recurso 

ao aluno por falta de condições, indiretamente isto acaba sendo feito, de acordo com a Lei 

Complementar nº 281/2005, em seu Artigo 16º (conforme já explicitado na pág. 29), ao invés 
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dos parlamentares e do Governo catarinense trabalharem com a questão de não haver mais 

atrasos, talvez criando medidas penalizando o próprio Governo, como saída, prevê-se na lei 

um corretivo paliativo, que não onere o aluno, conseqüentemente o eleitor, que acaba 

praticamente não percebendo os efeitos disto, mas, por outro, encurralam as IES que além de 

precisarem manter a parte administrativa do programa com recursos próprios, precisam 

também arcar com mais estas consideráveis despesas temporárias.  

 

 

5.6 - UM AUXÍLIO A QUEM PRECISA?  

 

A percepção dos presidentes sobre seu trabalho é importante prá captar a diretriz 

dada ao funcionamento da comissão, desta forma buscamos compreender na fala destes 

sujeitos os objetivos do Art. 170: 

 
... se buscava efetivamente era garantir o acesso ao ensino superior 
pro estudante catarinense né, ..., além disso assim, ..., art. 170 ele 
não vislumbrava só a questão das bolsas de estudo, ele previa 
recursos pra pesquisa e pra extensão, ... (TAMAREIRA). 
 
..., era um auxílio financeiro pra que o aluno.. .que tivesse 
dificuldades, pudesse .... custear suas mensalidades (MIRRA). 
 
... prioritariamente auxiliar o aluno carente, e não só auxiliar-lo no 
sentido de inseri-lo no ensino superior, como mantê-lo aqui dentro 
né (NESPEREIRA). 
 
Pra que pessoas carentes possam estudar (SÂNDALO). 
 
..., o art. 170 nasceu pra normatizar um repasse estadual (BÉTULA). 

 

Diante destas colocações, observa-se de que apenas um dos sujeitos não 

enfatizou a situação do acesso, da permanência e do custeio das mensalidades, quando das 

objetividades do Art. 170, preferindo evidenciar a normatização deste repasse, mas que, 

anteriormente ao ano de 1999, sequer acontecia, ou em caso positivo, de forma muito 

esporádica, ao ponto de a Secretaria de Estado da Educação não informar nenhum documento 

comprobatório de tal prática.  

Diante dos objetivos ressaltados anteriormente, neste momento, foi solicitado 

que os mesmos realizassem uma análise do cumprimento dos objetivos, e diante disto, cada 

um fez uma reflexão de sua gestão: 

 
..., eu não sei se a gente conseguiu de fato atingir os objetivos, ... na 
universidade posso te garantir que nós tínhamos problemas de 
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estrutura, tínhamos problemas de método, ..., tínhamos problemas, 
..., objetivos mesmo ..., desde avaliação de documentos, ..., e por 
outro lado também tem uma realidade..., os recursos que vinham, ..., 
e a irregularidade no repasse né em vários momentos também 
comprometiam o processo. Em algumas situações ..., ... o dinheiro 
não vinha, ... (TAMAREIRA). 
 
Penso que sim... esse auxílio, esse benefício, realmente contribuíam 
sensivelmente pra que pudesse ter uma vida acadêmica um pouco 
mais tranqüila, ... (MIRRA). 
 
Nós procurávamos fazer com que sim [grifo nosso].. ... lógico que, 
às vezes essa mentalidade um pouco do jeitinho que a gente quer dar 
nas coisas né,  ... uma ou outra situação fugia a isto, mas, de um 
modo geral, ..., ela efetivamente acontecia (NESPEREIRA). 
 
Na verdade assim, a procura é muito grande para o valor que é 
distribuído né. Então, claro que não atende os objetivos [grifo 
nosso]. O ideal seria que todo mundo pudesse ter acesso ... 
(SÂNDALO). 
 
Tem conseguido sim. ...Por vezes a gente acaba, é, descobrindo que 
não, mas na maioria das vezes tem atendido [grifo nosso]. 
(BÉTULA). 

 

Diante desta questão nota-se uma grande diferença nas respostas. Há desde o 

caso da Tamareira que possui dúvida em relação ao cumprimento dos objetivos, face aos 

vários problemas por ela elencados, como de um outro extremo há a clareza da Sândalo que 

afirma categoricamente que isto não era alcançado em virtude da não contemplação de todos 

os pretendentes, trazendo a esta discussão um ar constitucional, do tipo Art. 205 da 

Constituição Brasileira, onde afirma que: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família [grifo 
nosso], 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 
(BRASIL, 1988). 

  

Inclusive, na própria reformulação do Art. 170 da Emenda Constitucional nº 

15/1999, é explicitado de que “o Estado prestará anualmente, na forma da lei complementar, 

assistência financeira aos alunos matriculados nas instituições de educação superior 

legalmente habilitadas a funcionar no Estado de Santa Catarina”, não evidenciando nenhuma 

caracterização em relação à condição social/financeira do candidato. Esta restrição social 

somente passa a constar no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

do Estado de Santa Catarina, através de seu Art. 46, Inciso I. 

Diante desta condição da contemplação de todos, fica praticamente impossível 

nós caracterizamos o Art. 170 como um programa de financiamento estudantil que cumpre 
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com os preceitos constitucionais acima, pois, em virtude dos seus limites, necessita selecionar 

os beneficiados, avaliando para isso a condição sócio-econômica em detrimento de outros 

cidadãos que talvez também necessitassem, mas que são preteridos por conta de critérios 

estipulados em cada IES visando à seleção dos que precisam ser contemplados conforme 

preceitua a legislação vigente a este respeito. 

 

 

5.7 - SEMINÁRIO ESTADUAL 

 

Um grande passo, pioneiro inclusive que a CEAFI da FURB deu foi organizar o 

“I Seminário Estadual das Comissões que Acompanham e Fiscalizam o Programa de bolsas 

do Art. 170 – Teoria e Prática”. Este evento foi realizado no dia 6 de abril de 2006, das 9h às 

18h no auditório do bloco T, na Universidade Regional de Blumenau. 

O objetivo geral foi à troca experiências visando aperfeiçoar o processo de 

investigação das Comissões no Programa de Bolsas de Estudo do Art.170 nas IES do estado 

de Santa Catarina 

Como objetivos foram apresentados o processo de distribuição, 

acompanhamento e fiscalização de bolsas, sua dinâmica e forma de execução do art. 170 na 

Universidade Regional de Blumenau. 

Também foram divulgados resultados do processo de fiscalização da CEAFI e 

também colhido contribuições para subsidiar a elaboração de um documento para as 

autoridades do estado, visando melhorias no programa de bolsas do “Art.170”. 

A então presidente na época Nespereira justifica a realização do evento67: 

 

Na verdade Eliomar, ele, a gente ah, pensou num evento, numa 
atividade que reunisse as comissões, que nem a nossa, ah, porque a 
gente trabalha muito isolado né, a gente vive no mundinho da gente, 
todo dia faz aquela mesma coisa, [..] como eu digo, como eu disse pra 
ti, parece que a gente ta meio que sentado encima de um formigueiro, 
não para quieto, então quando as coisas estavam estabilizadas, que a 
gente conseguiu ah, dar conta dos maiores problemas, das maiores 
dificuldades, a gente partiu, [...] pra uma coisa assim, [...] vamos ver 
como está lá fora, o que que ta acontecendo, será que a gente ta em 
sintonia com a maioria [...]. 

 

Estiveram presentes vinte IES68 e seus dirigentes, além de representantes dos 

órgãos internos da própria FURB. 

                                                 
67 Para maiores detalhes em relação a esta entrevista, consultar o apêndice letra C. 
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Também ocorreram palestras com assuntos de interesse dos presentes, relativos 

ao financiamento estudantil e ao final do evento, onde decidiu-se de que o próximo seria 

realizado no decorrer do segundo semestre de 2007, na UNIPLAC, em Lages/SC, o que 

infelizmente por motivos desconhecidos não concretizou-se, e depois deste, mais nenhum 

outro evento deste porte e com estes objetivos foi realizado. 

 Encontros como este deveriam torna-se no mínimo bi-anuais, em virtude da 

oportunidade ímpar que propicia, abrindo para a troca de experiências e resultados entre as 

IES participantes e seus respectivos responsáveis por este programa de financiamento 

estudantil.  

 

                                                                                                                                                         
68 As IES/cidades presentes foram: UNIFEBE (Brusque), UNERJ (Jaraguá do Sul), UNIASSELVI (Indaial), 
ESUCRI (Criciúma), FATEMI (Criciúma), FESSC (São José), FJ (Jaraguá do Sul), FAMEBLU (Blumenau), 
FEBAVE (Orleans), FEHH (Ibirama), IBES (Blumenau), UNOCHAPECÓ (Chapecó), UNIVILLE (Joinville), 
UnC (Caçador), UnC (Concórdia), UNESC (Criciúma), UNIPLAC (Lajes), UNISUL (Tubarão), UNIVALI 
(Itajaí) e UNIDAVI (Rio do Sul). 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

"Disse Platão que os bons são os que se contentam com 

sonhar aquilo que os maus fazem na realidade."  

 

(Sigmund Freud) 

 

O histórico parco investimento do Estado brasileiro na educação superior tem 

feito com que, ao longo dos tempos, ele se revele através de um caráter elitista, apesar de nos 

anos recentes ter ocorrido modificações tentando alcançar a maior parcela da população com 

vistas a suprir as suas respectivas necessidades no mercado de trabalho, voltando-se para uma 

formação técnica e/ou profissional, mas ainda assim, na grande maioria dos casos, mantendo-

se o privilégio para quem apenas pode pagar.  

É por este contexto que muitos jovens, para manterem-se estudando, matriculam-

se em IES pagas, restando a eles a alternativa de buscar formas de financiamento – seja na 

forma de crédito educativo ou bolsa de estudos.  

Esta pesquisa teve por foco a análise de um sistema estadual de financiamento de 

estudantes de ES – o conhecido Art. 170 da Constituição Estadual de Santa Catarina. Nosso 

olhar se deteve, em especial, nos recursos destinados a Fundação Universidade Regional de 

Blumenau – FURB.  

Ao longo desta dissertação, buscamos descrever e analisar o processo de 

implantação deste programa em Santa Catarina e na FURB, relatando sua história e 

institucionalização, ou seja, a progressão da criação de normas de concessão de bolsas e 

comissões de acompanhamento. Para tanto, nos detivemos na análise da dinâmica de 

funcionamento do programa, focando indicadores de quantidade de recursos aplicados, alunos 

atendidos, formulação e aplicação de critérios de seleção, mecanismos de acompanhamento. 

Com isso, pretendíamos conhecer em que medida os recursos do Artigo 170 têm sido 

aplicados de modo a cumprir seu objetivo, identificando suas dificuldades e fortalezas. 

No que respeita à progressão da criação de normas de concessão de bolsas e 

comissões de acompanhamento, percebe-se de que anteriormente a 1999 não haviam regras 

para a concessão dos benefícios. As informações sobre o período são desencontradas e 

praticamente não há documentos comprobatórios. Mas diante da promulgação das leis 

complementares praticamente no “apagar das luzes” da década de 90, o “Art. 170” passa por 

diversas alterações nos anos sub-seguintes (2002, 2005, 2008) que visam sua adaptação às 
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demandas de execução, ampliando e aprimorando o processo de distribuição entre as IES e 

estudantes. 

Em nível estadual um dos pontos positivos em relação ao programa num todo é a 

questão da legislação, bastante clara e objetiva, apesar de possuir uma ou outra superposição 

de valores. Também a definição da comissão executiva do programa constituída de maneira 

eclética, com membros externos ao mundo acadêmico, profissionais representantes de 

entidades da sociedade civil, extremamente importante as suas participações por conta de 

contribuir com a transparência do processo e com a lisura das ações. 

Neste contexto, destacamos a importância da legislação no que respeita à ação 

das Comissões de acompanhamento e fiscalização do Art. 170 nas IES, que no exercício da 

autonomia facultada por lei devem ir além da fiscalização do cumprimento de normas e 

diretrizes, devendo assumir a responsabilidade por divulgar e alimentar a transparência dos 

processos que executa. 

Em relação à análise da dinâmica de funcionamento do programa, focando 

indicadores de quantidade de recursos aplicados; alunos atendidos, formulação e aplicação de 

critérios de seleção, mecanismos de acompanhamento, em nível do governo do estado o 

acesso às informações foi um problema por diversos motivos: algumas estavam incompletas 

ou até mesmo nulas, outras contraditórias, revelando que não tem havido preocupação com o 

registro e acompanhamento de tema tão importante. Desta forma, há espaço para questionar o 

compromisso, a transparência e a credibilidade destes órgãos no exercício da sua função, tão 

necessários à implementação de um programa com recursos públicos de grande monta, como 

prevê suas obrigações constitucionais.  

Com relação à FURB, percebe-se justamente o caminho inverso, pois a forma 

como vem sendo conduzido o acesso ao subsídio, facilitando e auxiliando o estudante desde o 

momento da inscrição até as etapas de entrevistas e seleção, a transparência na divulgação da 

classificação e dos contemplados, a abertura para denúncias, apontam a busca do constante 

aperfeiçoamento nestes processos. São também pontos positivos a dinâmica de interação e 

funcionamento do programa, fruto principalmente de um trabalho que vêem sendo construído 

por todos os envolvidos, principalmente pelos profissionais que pertencem a Coordenadoria 

de Apoio ao Estudante, antiga DAE – Divisão de Assistência ao Estudante. 

No entanto, há diversos aspectos que ainda merecem ser debatidos no que tange à 

dinâmica de funcionamento da comissão sob pena de ter os trabalhos comprometidos: a 

rotatividade de membros e o “voluntariado”, principalmente em relação aos membros da 

sociedade civil organizada e estudantes.  
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Em geral, em face do exposto, temos que os recursos do Artigo 170 têm sido 

aplicados de modo a cumprir seu objetivo, identificando suas dificuldades e fortalezas. 

Embora as entrevistas também revelem que ainda a muito que melhorar, o principal aspecto a 

evoluir chama-se limitação financeira, grande empecilho para poder contemplar mais e com 

um percentual maior a mensalidade de estudantes que realmente necessitem deste recurso. 

Um ponto negativo a se ressaltar em relação à implementação do “Artigo 170” 

está na forma com que ele vem sendo divulgado a sociedade. Mesmo na FURB, em que 

realiza-se um trabalho intenso de propagação, poderiam ser ampliados os meios de 

comunicação em torno da disponibilidade destes subsídios. Nos últimos anos vem ocorrendo 

significativa queda nos números e cabe questionar a razão: falta de conhecimento/informação 

que levam muitas das vezes, quem de fato mereceria o recurso, acabar nem inscrevendo-se 

por puro desconhecimento.  

Também seria fundamental maior comunicação com a Assembléia Legislativa, 

por meio de seus parlamentares, para que estes participem mais do programa, inclusive como 

fiscalizadores, pois trata-se de uma das funções para a qual foram eleitos, mas que não há 

vestígios que correspondam com esta realidade. 

Do mesmo modo, chama a atenção à ausência do Ministério Público. No nível da 

FURB são unânimes os relatos acerca da credibilidade e do respeito que o programa perdeu 

com a saída de seus representantes. A presença destes permitia não apenas o amparo jurídico 

como também a força da aplicação da lei, nas próprias reuniões, onde os integrantes, ao 

mesmo tempo em que aprendiam, praticavam a operacionalização do “Art. 170”. 

Ainda sobre o programa no estado, inicia-se timidamente uma discussão em 

relação às IES privadas estarem também dando sua contrapartida e oferecendo bolsas a seus 

alunos. Há defensores desta tese, tanto dentro das universidades e IES em geral, como para 

membros do próprio governo, visando compensar o auxílio recebido, nada mais justo. 

Na FURB especificamente, um dos pontos que mais chama a atenção é o bom 

entrosamento que a comissão CEAFI mantém e sempre conservou desta forma junto à reitoria 

e os demais órgãos da instituição.  

Historicamente sempre teve autonomia para trabalhar e jamais foi cerceado de 

quaisquer condições que fossem, e isto, desde o inicio do relacionamento, já se passaram 

reitores, presidentes, enfim, coordenadores e a sintonia continua a mesma. Aspecto muito 

positivo! 

Ao final, os dados sobre a forma /mecanismos / estratégias com que vêm sendo 

implementado o Art. 170 na FURB, em função da informatização, das denúncias, aplicação de 
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dinheiro caso a caso, parecem mostrar seriedade com a coisa pública e permitem aumentar a 

credibilidade nos processos de regulamentação e aplicação estabelecidos para o repasse.  

Não se pode assegurar que o Art.170 atinge 100% de seus objetivos, que é 

efetivo, mas o posicionamento dos entrevistados e as colocações dos ex-presidentes mostram 

que a IES tenta caminhar nessa direção.  

Quanto à SC, se considerados: dificuldade de obter dados (falta de 

transparência); a forma com que os dados chegam (desorganização, inconsistência, falhas); os 

problemas observados quanto ao repasse: (i) equívocos na distribuição de valor para IES; (ii) 

o atraso em alguns anos, legitimado por lei; (iii) a ausência de coerência em alguns anos;  (iv) 

a falta de acompanhamento do estado no que tange à correta aplicação dos recursos pelas IES. 

Diante de tudo isto, não é possível ter a mesma credibilidade. Ao contrário, faz pensar a 

necessidade de maior seriedade dos órgãos públicos relacionados na sua função de 

zelar/fiscalizar e exigir rigidez quanto ao cumprimento da legislação. 

Nosso intuito com este trabalho, motivado pela paixão pelo tema, foi colaborar 

com a análise de uma proposta de implementação de um modelo que tem servido de 

referência para todo o estado catarinense, com seus possíveis erros, mas com toda a certeza 

rodeado de muitos acertos, e acima de tudo, objetivando a transparência daqueles que de fato 

realizam um trabalho voltado a quem mais precisa destes recursos, que são hoje os estudantes 

economicamente carentes, mas que amanhã podem ser os professores, dentistas, médicos, 

advogados, psicólogos, profissionais da computação, fisioterapeutas, administradores, 

historiadores, biólogos, enfim, pessoas que estarão com seu talento e sua formação 

colaborando com a sociedade onde estiverem inseridos.  

É o nosso desejo! 
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APÊNDICE A – Transcrição da entrevista realizada com a 1ª Presidente da CEAFI, gestão 

1999-2001, TAMAREIRA 69. 

 

a. Qual a sua avaliação sobre a política de financiamento estudantil: art. 170? 

R.: É, na realidade assim ó, a, eu, ah, eu avalio o art. 170 como uma conquista né, porque de fato assim no 

início dele ele teve uma participação, eh, bastante significativa dos próprios estudantes e houve nesse período 

todo assim uma série de contribuições no sentido de transformar o artigo 170 no que eu vejo como um direito do 

estudante, não um favor né, porque inicialmente se tinha muito a tônica do favor, a distribuição de recurso 

como um favor que o estado fazia, e acho que ele teve um movimento muito interessante no sentido de resgatar 

uma, um outro significado enquanto direito efetivamente. 

 

b. Quais são os objetivos do Art. 170? 

R.: De fato assim ó, ele tem inicialmente esse processo, só um pouquinho, oi... (é interrompida a gravação em 

virtude da entrevistada precisar atender a uma pessoa que adentra ao seu setor de serviço),(é novamente 

feita a pergunta) Olha de fato, “ééé”, no processo de criação do art. 170, “íí”, da participação das lideranças 

estudantis assim que eu me recordo é que se tinha, o que se buscava efetivamente era garantir o acesso ao 

ensino superior pro estudante catarinense né, até porque pelo fato da gente só ter uma universidade federal no 

“estaaado”, termos só a UDESC também. Então a intenção era essa, que através do recurso do Governo do 

Estado realmente garantir que esses alunos, “ééé”, que os alunos, os estudantes catarinenses pudessem ter 

condições “dee”, de concluir o ensino superior. “Ééé”, além disso assim, como o art. 170 ele não vislumbrava 

só a questão das bolsas de estudo, ele previa recursos  pra pesquisa e pra, pra ‘extensãão”, é, o objetivo 

também era de contribuir pra que as instituições de ensino catarinense tivessem é, uma mínima possibilidade de 

estar desenvolvendo projetos nessas áreas né, a princípio seria um pouco isso.  

 

c. Durante a sua gestão, o Art. 170 conseguia atingir os seus objetivos? 

R.: Assim, essa não é uma pergunta fácil de responder né, “porquee”, era um processo muito “iniciaaal”,”éé”, 

é um tema que na época já tinha muito conflito porque existem entendimentos e interesses mesmos distintos. 

“Éé”, nós tínhamos uma dificuldade de muito grande em relação a fragilidade da estrutura pra atender isso, 

“entãão”, eu não sei se a gente conseguiu de fato atingir os objetivos, né, o que eu posso te dizer assim, que 

enquanto universidade nós tínhamos um compromisso, isso era um compromisso institucional de tentar ao 

máximo garantir isso, então na universidade posso te garantir que nós tínhamos problemas de estrutura, 

tínhamos problemas de método, “éé”, tínhamos problemas, assim, objetivos mesmo né,  desde avaliação de 

documentos, “éé”, mas em momento algum eu posso te afirmar assim que, assim, pelo menos aqui na FURB nós 

nunca tivemos qualquer tipo de intervenção, seja da “reitoriiia”, né, no sentido de tentar burlar os critérios que 

tinham sido estabelecidos, isso era muito, sempre foi muito presente na universidade, né. Então assim, tínhamos 

problemas sim, acho que tivemos falhas imensas até no processo, mas éh, assim, sempre com a intenção de 

tentar melhorar, e “tentaar”, e por outro lado também tem uma realidade né, os recursos que vinham, e a, e a 

irregularidade no repasse né em vários momentos também comprometiam o processo. Em algumas situações 

                                                 
69 Nome fictício, visando preservar a identidade da entrevistada. 



 

 

- 126 - 

nós, “vive”, criávamos toda uma situação, “éé”, a universidade investia em termos de profissionais foi criado 

na época ampliado à equipe de trabalho, se gastava material porque era questão de documentos, de cópias de 

documentos e aí se fazia toda uma mobilização, de 2.000 pessoas envolvendo os alunos, enfim, e o dinheiro não 

vinha, né. Então também tem a par essa realidade. 

 

d. Como você sentia a relação da universidade com o art. 170? 

R.: Eu acho que a “realida”, ah, assim, não, não existia ainda, um, um consenso em si. A universidade ela tinha 

a intenção e tinha interesse de que o artigo 170 fosse de fato cumprido, e que a gente conseguisse manter um 

grau de seriedade em todo esse processo. “Éé”, em alguns momentos, “´éé”, eu acho que a universidade foi 

mais atuante, talvez em função das lideranças, e, daí em especial as lideranças estudantis, no inicio do 170 nós 

tivemos um processo de mobilização estudantil muito rico, pela defesa do 170, “recu” defesa dos repasses 

públicos, e em diversos momentos da universidade com várias “vari”, lideranças estudantis e em outros 

momentos na “gest”, observamos um recuo né, então, assim, acho que não existe uma realidade única né. 

Também refletia um pouco acho que, a, a, relação da universidade com o 170, ela, era o reflexo de outros 

elementos né, a questão mesmo política da “universidaaade”, do “estaaado”. Assim, teve vários elementos 

então assim, eu não consigo fazer uma leitura única, assim, acho que foi um processo muito rico pra 

universidade, acho que a universidade, “éé”, “elaa” aprendeu muito com o 170 também. 

 

e. Como você sentia a relação do art. 170 com o Governo do Estado? 

R.: Também não posso te dizer assim ó que seja uma, não dá pra falar de um momento só né, nós tivemos 

momentos em que nós conseguimos um diálogo “maiooor”, né, conseguimos um espaço pra fazer proposições 

em relação a questão do 170, em outros momentos assim nós tivemos dificuldades imensas, assim, houve 

situações em que de fato, “ééé”, existiu um certo tensionamento pra que o 170 ele fosse caracterizado mais 

como um, é, com um favor do estado né, ele perdia em alguns momentos esse caráter de direito, porque a gente 

tava sempre éh, nessa tensão né, e acho que é isso mesmo, o movimento, a universidade, não é só FURB, outras 

né, a, a, o movimento estudantil sempre nessa tensão com o Governo do Estado. Em alguns momentos o que a 

gente conseguia de fato eram, de fato era um avanço, conseguia garantir repasse, em outros momentos, né, eles 

resolviam, na realidade, sempre foi, é um processo que sempre é “muiiitooo” continua até hoje né, na realidade 

pelo que  tenho observado, ele, também ainda tem essas características, ele é muito dinâmico né. 

 

f. A verba repassada era suficiente para atender a demanda? 

R.: Bom, assim ó, mesmo que a gente trabalhe na perspectiva do 170 como direito, como um direito do 

estudante, “éé”, ele aí já vai ter alguns recortes né, porque ele era um direito, na minha compreensão ele é um 

direito, só que ele é um direito que ele não consegue atingir todos os estudantes das universidades. É, o que nós 

percebíamos assim ó, primeiro “han”, nesses processos de, de, avaliação do 170 na FURB, enfim né,”éé” 

primeiro no início a gente tinha um ideal, olha a gente tem que atender ao maior número possível de alunos, né, 

porque é um direito, nós, não cabe a universidade ficar “criand”, criando critérios tão, tão seletivos assim. 

“Vamo” tentar, garantir o máximo de alunos atendidos, conforme a realidade foi se colocando, a dificuldade de 

recursos, então a gente começo a ser obrigado a fazer uma outra avaliação, olha, com o que vem de recursos a 

gente pode até ir lá na Assembléia, ir lá tentar articular, como, tentar esse diálogo com o Governo do Estado, 
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mas na questão objetiva no dia-a-dia, a gente vai ter que trabalhar com critérios, “éé”, um pouco mais 

“seletiiivos” né, desculpa, podes repetir a pergunta, acho que eu perdi o foco ...(é repetida a pergunta)... 

Então assim ó, nessa, nesse contexto assim não era, ela não era suficiente, ela não conseguia atender, né, e, e, e 

houve períodos assim terríveis, a gente disse meu, tinham um número extremo de inscritos e você tinha que fazer 

a opção né enquanto universidade. Se você atendia um maior número de alunos e “pul”, pulverizava esse valor 

então o aluno recebia uma bolsa que muitas vezes era insignificante pro pagamento da mensalidade ou se 

diminuía o número de alunos atendidos, pra ter um “mín”, né, uma maior possibilidade de impacto deste valor 

na mensalidade do aluno. Então assim, era uma decisão “quee”, eu imagino que pra gestão da, da 

universidade, foram momentos assim, extremamente difíceis. 

 

g. E o repasse por parte do Governo do Estado, vinha sempre na data estipulada?  

R.: Não, aí é bem isso né. Não, ele não vinha. Tem repasses que não foram efetuados até hoje né. Tem dívidas 

históricas do Governo do “Estaaado”. Não, então de fato. 

 

h. O Art. 170 apresentava limitações? Em caso positivo, quais? 

R.: Eu “vê” (risadas) assim ó. Como é que eu vou te dizer. Se é bem isso assim ó: a educação como um direito 

né, partindo do princípio que você vai estabelecer um valor que não vai dar conta de atender todos os alunos 

desse fato né, você já tá trabalhando com limite; né, já começa por aí. Se eu faço a defesa é um direito, a 

educação é um direito; né, mas a nossa realidade não tem demonstrado isso. Então começa por aí. Segundo 

assim, em alguns momentos o 170 foi usado assim como moeda política, como barganha, né, nas esferas 

estaduais e isso pra quem acompanhou um pouco o processo é dado muito cruel, né. Você vê esse tipo de 

negociação, é, tem um outro aspecto assim que os técnicos que acompanhavam esse processo não só na 

universidade aqui mas em outras  universidades, nem sempre eram ouvidos porque os interesses políticos eram 

outros, né, então em alguns momentos se faziam uma série de proposições pra se melhorar essa política, essa 

perspectiva né de, de inclusão do aluno, e muitas vezes por outros “intelesse”, interesses políticos isso não era, 

não era votado. Então assim, tem, tem os limites. 

 

i. Como você percebia o processo de seleção dos contemplados com a bolsa de estudos? 

R.: É um aprendizado, né. Embora eu possa te dizer que na FURB com tranqüilidade nós sempre fizemos assim, 

ah, era um acompanhamento, uma avaliação contínua desse processo então por isso ele, ele, “prov”, 

provavelmente você já identificou isso nas outras entrevistas, esse processo de seleção ele passou por inúmeras 

mudanças de pauta ainda hoje né. Nós tivemos um momento, dá pra situar, em “queee”, nós tínhamos uma 

exigência imensa de documentos pra tentar, o máximo possível, “éé”, fraudes né. É, aí nós percebemos que isto 

não resolvia o problema, que mesmo com uma quantidade imensa de documentos ainda existia fraude. Aí nós 

começamos também avaliando, amadurecendo um pouco, mais o que que é o 170? Né, por que que a gente 

precisa ser tão exigente assim, se é um direito bom. Então nós começamos um caminho inverso, levamos a ser 

menos burocráticos. Que tipo de informação que de fato, “ééh” fundamental que a gente tenha confirmação, 

que de fato, de que maneira a gente vai analisar isso. Então, É aí nós passamos pelo processo inverso, vamos 

desburocratizar, vamos fazer menos exigência de documentos, vamos centrar só naqueles documentos que de 

fato podem caracterizar a realidade, também tivemos limites, tivemos que rever, tivemos que resgatar 
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documentos que nós já não tavamos mais exigindo porque nós vimos que não, não dava né. Ah, além disso 

assim, então, a universidade sempre conviveu muito, e eu acho que a equipe técnica sempre foi muito feliz 

porque ela sempre teve essa preocupação de fazer as avaliações. Faz o processo, olha o que que não deu? A 

gente precisa melhorar. “Vamo” tentar rever, “vamo” tentar, mas sempre no sentido de garantir que esse 

recurso ele chegasse realmente né, aquele aluno que tinha, tinha uma necessidade né, uma vez que não tinha 

recurso pra atender todo mundo; “eeeee” bom, enfim, foi um processo muito rico em alguns momentos com a 

participação dos estudantes, foram reflexões bem interessantes, nós tivemos momentos em que Centros 

Acadêmicos acompanhavam de perto o processo de, de análise de documentos, isto em, às vezes criou outras 

situações de conflito, porque daí você também trabalha com a perspectiva assim de que vai ter aluno que vai 

acompanhar a realidade de outro alunos, isso pode criar uma situação de constrangimento, né, porque também 

tem essa outra realidade, da maturidade mesmo do processo. A comissão inicialmente, porque pela formatação 

do 170 inicial, essa comissão ela não tinha muita clareza do que que ia fazer, era tudo muito vago porque era 

um processo inicial né. Então, tanto é que eu tava, era técnica da universidade, na área em que era responsável 

pelo, pela distribuição de recursos e estava na comissão né, e aí assim, eu acho que isso foi o nosso pulo-do-

gato, assim ó, a universidade foi a primeira “aa”, a apontar, como é que a gente faz, que ética a universidade tá 

adotando no momento em que ela coloca pra fiscalizar a mesma equipe que é responsável pela 

operacionalização e distribuição de recursos. Então assim, acho que isso foi um, um marco, um diferencial com 

certeza da universidade e a gente conseguiu romper. Olha, não, quem operacionaliza e quem faz a distribuição 

ela tem uma competência específica. A questão da comissão, é a comissão de acompanhamento e fiscalização, é 

uma outra competência, é um outro universo, são outras as pessoas envolvidas, acho que com isso a gente 

conseguiu qualificar e muito, né, “aaa” a questão mesmo da distribuição do 170. Além disso assim ó, nós 

tivemos várias tentativas de discutir com os alunos né essa questão do 170, então a gente começou até pra gente 

falar não tem sentido a gente ficar só burocratizando o processo, “vamo” conversar com as pessoas sobre isso, 

o que que tá acontecendo né, porque que você que tem uma condição tão boa utiliza meios escusos né, pra ter 

acesso a esse recurso. Você pode fazer isso, pode, mas você precisa ter claro que você vai tá prejudicando 

outros alunos. Novamente naquela questão, a gente tá trabalhando numa realidade em que isso ainda não é um 

direito né, a gente vai atender um número muito pequeno. Nós fizemos algumas reuniões, e assim, também né, 

depois reavaliamos, o que que aquele processo faz, né, reavalia, e chegou o momento que operacionalmente não 

tinha mais como ficar fazendo né, porque daí se envolve, numa primeira fase “voc”, era uma obrigatoriedade o 

aluno pra fazer o processo, de, de, inscrição ele precisava participar desse processo de formação, né, eu acho 

que foi o momento mais rico talvez de discussão, um pouco com a comunidade acadêmica, mais em termos 

objetivos a equipe profissional não dava mais, não deu mais conta né porque imagina, o público de alunos que 

vinha participar dessas reuniões, “eee”, mas  foi interessante assim, pelo menos pra tentar clarear, porque daí 

eles vão “publicisar” esse processo, como é que funciona, e na época assim, os mecanismos pela internet 

também não era, eram recentes, não era uma realidade muito comum como hoje, então a, ah forma de 

comunicação era num, num outro espaço mesmo né. Na, naquele momento a grande parte dos nossos alunos, ou 

um grande número não tinha acesso né, a internet, então tinha que buscar outro meio e a “quest”, a questão 

das reuniões foi esse mecanismo. E foi muito legal porque a gente tinha uma proximidade muito grande com os 

alunos, eles vinham, criticavam, questionavam, né, e a gente conseguia refletir um pouco sobre o papel deles 

também de sujeito. Olha, ok, a universidade tem a responsabilidade da distribuição, mas isso é um recurso 
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público, ele não ta caindo do céu. Né, ele vem de, dos impostos que todos nós pagamos, né, nós e toda a nossa 

sociedade. Digamos assim, então tu também tem responsabilidade nesse processo; se você sabe que ta havendo 

má fé de alguém que ta recebendo ilicitamente esse recurso, é, a tu, a tua obrigação enquanto cidadão é 

denunciar, né, e aí também se começou um outro processo de qualificar esses processos de denúncia, né, então 

acho, acho que foi um momento muito rico assim. Teve limites e, e aí depois chegou né, tivemos aí o 

envolvimento com o Ministério Público, ele também foi amadurecendo né, inicialmente era uma compreensão 

né, as pessoas que faziam parte, bem acho que bem essa coisa do tempo foi trazendo outras diferenças né, e eu 

acho que hoje o resultado que nós temos aqui na FURB é muito interessante, pessoalmente do Ministério 

Público, da comissão em especial e foi um fruto muito grande de todo esse processo de discussão né, esses 

equívocos que se cometeu né, enfim, essas idas e vindas no meio do caminho. Mas acho que foi um processo, é, 

muito pedagógico. 

 

j.  Como ocorreu o início de seu envolvimento com o art. 170 aqui na FURB? 

R.: Eu era técnica da Divisão de Assistência ao Estudante, tinha muito contato com o movimento estudantil, na 

época, e também com o movimento político, então, na realidade assim, em todas as esferas da minha vida 

profissional e mesmo privada, né, tinha essa discussão com o 170, acompanhava, então meu envolvimento se 

deu não só pela questão profissional, mas também fora pela militância né, então, gostoso. 

 

k. Por que você tornou-se Presidente da Comissão? 

R.: Ah isso é uma decisão institucional mesmo né. Como eu te coloquei assim, a comissão inicial ninguém sabia 

muito bem como, o que, pra que que servia aquela comissão, era tudo muito nebuloso, nem aqui na 

universidade, nem no Governo do Estado, Assembléia Legislativa também né, os deputados que tinham a 

participação na discussão, não tinham isso muito claro. “Ééé”, e aí eu tinha, tava num cargo de chefia da 

Divisão de Assistência ao Estudante, então na época foi uma coisa meio que, bom é a questão lógica né, tem a 

comissão, mas acho que foi um pouco isso fruto da, né da, da nossa, é, da falta de conhecimento, de maturidade 

mesmo também da universidade em relação. E aí, acho que depois, com esse processo de fazer a comissão como 

um organismo autônomo da gestão do processo de administração acho que foi um destaque né nesse processo 

de, de discussão na universidade. 

 

l. Quais foram às maiores dificuldades que você sentiu enquanto Presidente da Comissão? 

R.: De fato assim ó, você tem uma, ah, uma limitação de recurso, um número muito grande de alunos pra 

atender. Tem deficiência de recurso físico, de estrutura, de equipamento, de sistema, porque de fato era tudo 

muito manual né na época. Tinha uma deficiência, ah, bom, de pessoal, de estrutura, de e também assim, é, 

porque como presidente da comissão a gente tava com um olho no furacão, né, tem essa questão de, de 

interesses do Governo do Estado, os interesses da universidade, tem essa relação com os estudantes, “ééé”, dos 

próprios deputados, então assim, é uma pressão muito grande. Inicialmente nós recebíamos uma quantidade 

imensa de, de cartas de deputados pedindo pra incluir fulano, ciclano, porque ainda a compreensão do 170 era 

uma, modelo anterior né, de benesse mesmo né, de, olha, to fazendo um favor, eu sou deputado, da região tal, 

tem um filho de um conterrâneo que tem uma situação difícil e tal, e ele precisa receber a bolsa. Então, ao invés 

de encaminhar pro processo normal de discussão atendendo os critérios, muitos, não todos, mas muitos 
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deputados ainda tinham essa questão de uma relação, né, diferente. Então a gente também tinha essas 

dificuldades, de estabelecer o limite, de colocar o não, de tentar, “éé”, colocar pras pessoas que a visão né 

desse artigo, ele, ele era diferente em outra perspectiva. E os conflitos mesmo assim, os conflitos políticos né, de 

fato acho que em alguns momentos, algumas pessoas tinham o interesse de utilizar o cento, o 170 como, é, uma 

referência pra outros projetos pessoais né, partidários, isso era muito desgastante você conviver com isso né. A 

utilização do 170 era benefício pessoal, então conviver com tudo isso também não é fácil assim né, é uma tensão 

bastante grande. 

 

m. A estrutura de trabalho dava condições adequadas para a Comissão desempenhar o seu papel? 

R.: Não, sem sombra de dúvida não. Né, inicialmente era muito complicado, assim bem isso, você mescla o 

profissional que ta lá na ponta, dai assim em alguns momentos você é o técnico, em alguns momentos você é o 

presidente da comissão. Você trabalha com, “éé”, com outros sujeitos que não conhecem detalhadamente 

assim, né, o Ministério Público até conhecer o processo, até situar, representação estudantil mesmo, aí tinha as 

substituições dos representantes, essa dificuldade aí, tinha que fazer tudo meio que na mão porque não tinha 

estrutura, não tinha computador, muito difícil no início, bem, bem complicado! 

 

n. E as denúncias que chegavam, eram todas apuradas? 

R.: Assim ó, ah, nós não tínhamos, acho que essa questão da denúncia ela foi sendo aprimorada com o tempo. 

Então inicialmente se tentava. Quando chegava uma denúncia de fato, buscar, a, essa questão, saber de fato a 

realidade que tava sendo apresentada era essa, enfim né, mas nós não tínhamos um método de trabalho. Isso 

não tava claro. O Ministério Público também não, não, não entendia, não sabia muito, né, não conseguia nos 

instrumentalizar muito sobre isso, então nós tínhamos muitas fragilidades de conseguir comprovar e assim, e a 

nossa realidade no nosso país é isso né, é, é, às vezes você tem “dosc”, documentos que te colocam uma 

realidade, mas a prática a realidade nem sempre é aquela, né, e uma visita in loco, porque assim, tem muito 

esse, esse, esse imaginário aí né de que: - Ah, precisa ir lá pra  verificar in loco! E muitas vezes isso não dá 

conta de dizer se realmente era denúncia, se a denúncia tinha fundamento ou não, né. Então nós ficávamos 

muito fragilizados, se tentava sim verificar de todas as formas né, mas nem sempre a gente conseguia, assim, ter 

elementos suficientes pra poder garantir, olha, de fato, a denúncia é essa né e assim, e como, daí você consegue 

confirmar a denúncia e o que que você faz? Né, porque é isso daí nós não tínhamos claro. O Ministério Público 

não indicava, a universidade também não conseguia fazer qual o encaminhamento. A gente fazia o seguinte: 

fazia essa defesa, tem a denúncia, tem que encaminhar, vai provavelmente ter situações aí que envolve a justiça. 

Mas assim, a universidade também tinha uma dificuldade muito grande de encaminhar, de tentar cobrir isso, de 

decidir, olha o que a gente vai fazer né. Era muito precário, de fato,  assim, então ta, eram identificados, sim, 

eram identificados, mas nós tínhamos dificuldade na comprovação e no encaminhamento posterior. 

 

o. Ainda em relação às denúncias. A estrutura disponível para desempenhar o trabalho investigativo 

por parte da Comissão era a ideal? 

R.: Não, aí era o que eu coloquei na questão anterior né. Não tinha, não tinha a menor condição. E a comissão 

também não tinha uma constituição que permitisse. Não é nem só as condições de trabalho, acho que, a 



 

 

- 131 - 

constituição da comissão que foi um dos elementos que a gente foi analisando com o tempo, também não 

permitia isso, né. 

 

p. Qual a sua análise sobre todo este processo de denúncias e corte de bolsas por falsificação de 

documentos e informações?  

R.: Olha, eu acredito assim que o ideal seria se nós tivéssemos conseguido trabalhar na perspectiva do 

esclarecimento, da orientação, do debate com a comunidade acadêmica. Eu vejo assim, se a gente conseguisse 

fazer com que as pessoas percebessem o 170 como um patrimônio público, só um pouquinho (a entrevista é 

interrompida, retomando-a, é repetida a pergunta) Pois então, como eu tava colocando anteriormente né, o 

ideal na minha compreensão, seria se a gente enquanto instituição de ensino tivesse avançado mais no processo 

de discussão com a comunidade acadêmica, no sentido de que ela percebesse o 170 como um patrimônio 

público e fizesse a defesa né, enquanto cidadão desses recursos, mas nós não conseguimos né. Acho que nós 

avançou muito naquele período, meu nós tivemos assim alguns momentos lindíssimos né, de discussão com os 

alunos na Assembléia, mas a gente não conseguiu mais eh, dar continuidade depois a isso, enfim perdeu um 

pouco o foco. “´Ééé”, e como denúncia assim ó, a partir do momento que existe a denúncia, e eu acho que pra, 

e a universidade não tem outra, outra coisa a fazer que não seja realmente verificar e se há comprovação de 

fraude, punir os responsáveis, né. Acho que este é o processo, correto, é, então assim ó, fiquei muito feliz 

quando a comissão depois de muito tempo conseguiu pela primeira vez confirmar uma das,  um dos processos 

de denúncia e conseguir fazer todos os encaminhamentos necessários, eu acho que a partir dali, com isso, 

“ahh” eles conseguiram uma respeitabilidade pra comissão e pro processo de distribuição né. Então, assim, 

mesmo temendo porque acho que a gente poderia ter tido um outro caminho, né na discussão do 170, é, eu acho 

que é importante a gente enquanto instituição pública também, demonstra pra sociedade que o trabalho que a 

gente faz aqui é sério e que se existe alguma coisa errada, ela precisa, os responsáveis precisam ser punidos, 

porque eu acabo com as conseqüências, até porque você ta trabalhando também com o público universitário, 

né, então você imagina assim que as pessoas que procuram pela bolsa, elas tem o mínimo de informação, e elas 

tão em  condições de saber que elas estão agindo de má fé. Né, não é uma situação sem intenção né. Então eu 

acho que precisa ir, eu acho que foi muito feliz assim todo esse processo que a comissão viveu e de conseguir 

avançar no sentido de estabelecer uma metodologia, de acompanhamento dessas situações, de verificação e de 

todos os encaminhamentos posteriores. E aí sem sombra de dúvidas, acho que parceiros como o Ministério 

Público foram fundamentais para se conseguir concretizar isso. 

 

q. Como você avalia a assiduidade dos membros da comissão nas reuniões? 

R.: Nós tínhamos assim, na realidade na época nós tínhamos a participação até porque as pessoas eram 

pessoas muito vinculadas a universidade, então não se tinha um problema muito grande em relação a isso, 

talvez “ééé” não das pessoas vinculadas a universidade, né os sujeitos externos é que nós tivemos algumas 

dificuldades bem sérias inicialmente, no compromisso com as reuniões, enfim, mesmo na construção de debate. 

 

r.  De que forma a comissão tomava ciência das leis que regem o programa? 

R.: A comissão do 170? Olha, de fato a gente acompanhou sempre isso muito de perto esse processo. Nós 

tínhamos, nós fazíamos alguns contatos com a Assembléia Legislativa, então quando existiu algum projeto de 



 

 

- 132 - 

modificação, isso era uma coisa também muito interessante, a gente conseguia fazer um mínimo de articulação, 

a, tentava, nós tinhamos algumas pessoas que nós conseguíamos um diálogo maior, pra saber e ai a gente 

tentava realmente conversar com essas pessoas, né até fazia um processo de convencimento no sentido de 

alertar, pra, pra, pra algumas questões que nem sempre ah, eram possíveis né, algumas propostas que eles 

fizeram no 170 operacionalmente é, pra quem já tinha vivido esse processo, já tava comprovado que não era 

mais o caminho. Então a gente tentava essa articulação, em alguns momentos a gente também fazia a, a defesa 

quando era um projeto que era contrário aquilo que a gente defendia né, então a gente tentava fazer essa 

mobilização, nesse sentido. 

 

s. Como você avalia o trabalho dos membros da comissão em sua gestão? 

R.: Bom, é como eu coloquei assim, eu acho que nós fazíamos muito mais do que talvez a gente tivesse 

condições de fazer (a entrevista é interrompida por causa do telefone que toca, retomando-a, é repetida a 

pergunta) É, como eu vou dizer isso né, eu acho que nós fazíamos bem mais do que nós tínhamos condições 

concretas pra fazer naquele momento, mas tinha assim, em alguns momentos “deix”, deixava muito a desejar, 

mesmo a participação do Ministério Público, em alguns momentos foi bem precária, né, do movimento 

estudantil nem sempre a gente conseguia que os representantes exercessem né de fato o seu papel, então assim 

também não dá pra dizer assim ó, sempre foi bom ou sempre foi ruim, nós tivemos as duas situações, nós 

tivemos equipes de comissão que trabalhavam muito e faziam muito mais do que poderiam, extremamente 

compromissados, mas também convivemos com, “comm”, com representações “extremamenteee” complicadas 

né sob o aspecto do comprometimento, da responsabilidade, da contribuição mesmo ao processo. Isso também 

é, ah, foi um dos fatores que acho que acabou motivando. Me parece que a comissão começa a pensar um pouco 

mais tarde sobre isso. Estabelecer, olha o limite de falta né, a necessidade de substituição, porque de fato isto 

acaba emperrando em alguns momentos o trabalho. 

 

t. Durante a sua gestão, houve algum momento, seja positivo ou negativo, mas que lê marcou e que 

você queira destacar? 

R.: Eu acho que, ah, eu acho que a participação sempre tiveram vários momentos significativos né. Eu acho que 

com todas as nossas deficiências, é, aquele processo inicial ele foi muito rico em termos de debate, de discussão 

com o os estudantes né, e aí com a Assembléia, éh, eu acho que isso apesar de todas as deficiências foi um, um 

marco, foi um diferencial né, na minha opinião, político. “Ééé”, assim, acho que, o contato com a Assembléia 

Legislativa em alguns momentos também foi muito interessante, né. Nós tivemos em alguns momentos espaço 

pro diálogo, assim o acompanhamento, a dedicação de alguns deputados que fizeram esse processo de 

discussão no interior do estado sobre o artigo 170, que mobilizaram as universidades, acho que isso foi muito 

rico também. Acho que teve algumas participações que, que faziam mesmo a defesa do 170 enquanto um direito, 

iam pras instituições de ensino e cobravam também da instituição de ensino a questão “dôo”, ah, de alguns 

princípios né, eu lembro de um debate na universidade em que nós tínhamos uma polêmica em função dos 

recursos para a pesquisa e a extensão, que existia uma linha que defendia que recursos pra pesquisa e a 

extensão não deveriam estar vinculados a questão é, sócio-econômica, né, os méritos de análise dos candidatos 

deveriam ser por questões acadêmicas né de fato e aí assim, eu lembro que foi um debate muito rico no sentido 

da Assembléia vir e colocar o outro lado, não espera lá, né isso é um recurso público, nós queremos trabalhar 
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com uma outra perspectiva também de pesquisa, nós queremos que outros alunos também tenham esse acesso, 

então isso foi também um processo muito rico e, ah, mas também teve algumas experiências muito negativas né, 

ah, muito negativas assim, da pressão, a pressão política sobre o 170, “ééé”, nos movimentos, não só na 

Assembléia Legislativa, né, outros movimentos que tentavam utilizar em alguns momentos o 170 de forma, é, 

mais partidária né, a intimidação é, de tentar caracterizar o 170 como se fosse uma propriedade, né, então, 

“ííí” a minha saída foi um pouco em função disso né, dessa questão do desgaste assim, acho que foi o meu 

limite, falei não quero mais, ah não quero mais me sujeitar a isso, então foi, diversas situações né no sentido de 

buscar algo, porque de fato a gente sabe que ele envolve interesses, né distintos, né diferentes, então, mas eu 

falo. Mas foi, e também assim né, “éée”, eu acho que o nosso momento pelo menos a fase inicial foi a que mais 

me marcou, foi isso assim, foi um momento muito rico de participação dos alunos, acho que com todos os limites 

a gente conseguiu, meu, o pessoal era muito legal, entre os acadêmicos “ee”, e com todos os conflitos, porque 

existiam os conflitos, mas era um movimento que ele era mais visível pela universidade, ele não se limitava a um 

processo em que o aluno se descreve, e tinha uma vivência maior, acho que foi muito diferente naquele 

momento. 

 

u. A algo na legislação que você acha que deveria ser modificado, pois facilitaria o funcionamento do 

programa? 

R.: Na época, olha, o que eu posso te dizer assim ó, que eu lembro que nós tínhamos várias questões que nós 

levantávamos e que nós fazíamos a defesa da necessidade de alteração. Algumas elas conseguiram ser alteradas 

posteriormente, né, agora, assim realmente não tenho como te responder isso, né, dessa forma assim, mas eu 

lembro que sim, sim, agora que tinham elementos né que nos fazíamos uma defesa a quem solucionava a 

necessidade de mudança, isso é um aspecto assim que precisa ser levantado, é, que eu protegi anteriormente, em 

alguns momentos quando se faz a discussão de um projeto de lei, uma modificação de uma lei, é, nem sempre, se 

tem um, um, uma aproximação com as pessoas que atuam diretamente nessa área né, então isso a gente 

percebia, muitas vezes algumas propostas da lei, e algumas questões da lei, elas existiam porque foram 

construídas por pessoas que nunca tinham discutido de fato, né, sobre a possibilidade, a realidade daquelas 

situações e por várias vezes nós nos colocamos a disposição, tentamos esclarecer né e é muito difícil porque 

nem sempre o outro lado está disponível pra ouvir né. Então eu acho que, que, a ressalva que precisa ser feita é 

assim, que eu me lembro que de fato tinham situações que a gente sempre focava a necessidade da mudança, 

mas “éé”, acho que o grande desafio é esse, é como estabelecer um relação de diálogo entre as universidades, 

entre a Assembléia Legislativa, entre os próprios estudantes sim né e que fazem. Então acho que esse é o 

desafio, como estabelecer um diálogo mais aberto, mais, pra tentar de fato melhorar né as propostas. 

 

v. Durante a sua gestão, foi sugerida alguma mudança na legislação do programa, seja a nível local, ou 

estadual? 

R.: Foram algumas mudanças, umas, uma delas com certeza a questão da comissão, né, porque nós tínhamos 

uma proposta de alteração, “real”, realmente assim, eu não me recordo mais, mas nós tínhamos meu,  uma lista 

de sugestões de alteração do 170 né, no sentido assim de tentar melhorar a operacionalização né, é isso. 

 

w. Para você, valeu à pena ter presidido este programa? Por quê? 
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R.: Foi um aprendizado, pessoal, profissional, né profissional porque sempre, “éé”, é, nós não tínhamos outra 

referência, né na realidade desse processo. Não tinha uma outra frente, um outro modelo que a gente pudesse 

seguir. Então passou muito por esse processo assim, agora a gente precisa formatar, precisa reconstruir alguma 

coisa, então é profissionalmente foi um grande desafio, amadurecer, fazer esses processos de avaliação sempre 

né, “éé” e pessoalmente também porque é uma outra realidade de trabalho, esse contato, não só com o 

movimento estudantil, mas com outras lideranças, com né, então assim ó como é que você articula né, com esse 

povo, com esses novos sujeitos, é, sempre ta fazendo essa leitura assim, o que que ta acontecendo, qual o 

movimento que ta por trás disto, a gente tem que ter bem claro, pra não se perder no meio do caminho, não 

misturar, o interesse, por isso, é um processo de aprendizagem que eu acho muito desgastante e eu disse agora 

deu, porque até acho que cada um tem o seu tempo né, também a intenção não era ficar eterna e quando chegou 

o meu limite assim até por conflito, eu disse olha, chega, acho que a gente precisa dar espaço pra uma outra 

pessoa que não tenha essa vivência ainda, que tenha um outro olhar. Que ela possa contribuir né, claro, cheguei 

no meu limite, deu. 

 

x. A algo que você queira complementar e que não abordamos? 

R.: Basicamente ta tudo ai, acho que as questões mais, mais significativas do, do processo eu acho que elas 

estão aí, eu acho. De fato assim, uma das coisas interessantes que a universidade tinha feito é o profissional que 

a gente sempre tinha uma equipe técnica muito boa pra ta discutindo, a, a questão da participação dos alunos 

no sentido de ajudar, ta discutindo isso, em se envolver, muito interessante, foi muito rico, nos ajudou a rever 

uma série de questões. Próprios conflitos nos ajudaram a colocar limites também, é, basicamente isso, acho que 

a, a participação da Assembléia, esses movimentos né, esse movimento de discussão no interior do Estado sobre 

170 com a comunidade, foi muito rico, acho que foi muito, muito significativo naquele momento, basicamente 

essas inscrições, não sei se teria mais alguma coisa que, que a gente, mas acho que é isso, acho que hoje eu vejo 

que o 170 ele não é uma situação estável, ele não ta fechado, ele não ta encerrado né, na realidade você tem 

outros desafios que naquela época não apareciam, acho que pras universidades né, isso é muito sério, então é 

um outro contexto, são outras, são outros desafios que na época não tínhamos ainda chego até eles, talvez 

fossem um pouco anteriores. Mas é isso. Acho que a universidade ela se destaca nesse período todo de 170, na 

avaliação pessoal, e acho que nós nos diferenciamos em diversos momentos de outras instituições de ensino, 

isso não significa que a gente tenha sido o melhor modelo né, não, até porque nós tivemos alguns percalços até 

conseguir, né, avançar de fato, qualificar esse processo do 170, mas é, acho que nós conseguimos fazer uma 

diferença sim na história desse Estado. 

 

y. Para encerrar: o que você espera do art. 170 daqui por diante? 

R.: Olha, na realidade assim, não sei se do 170 né, eu “pens”, eu espero assim que a gente tenha uma outra 

possibilidade enquanto instituição de ensino, né, em que o acesso ele seja através do pagamento né, de uma 

mensalidade pra permanecer na universidade ela não se dê simplesmente meramente por essa questão 

econômica, acho que então é maior, é mais ampla né, não só aqui na FURB mas em outras regiões do Estado, 

acho que a gente precisa é avançar na política de educação, né não só na educação superior, mas o foco é a 

educação superior, acho que a gente precisa avançar nesse sentido, enfim, estar discutindo outros nortes, que é 

a educação para quem, né, os seus limites, e que vai além, acho que 170 ele dá conta dessa realidade, né, acho 
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que ele é um instrumento, mas ele não é o fim, acho que precisa além disso né, precisa estar buscando outros 

modelos mesmo. É, financiamento do ensino superior no Estado. 

 

PERGUNTA DIRECIONADA 

 

Você como primeira presidente, como iniciou todo esse processo do artigo 170 aqui na FURB? 

R.: Olha, é difícil reatar a memória né, acho que melhor seria mesmo a gente dar uma olhada primeiro assim 

no arquivo histórico. Pegar, enfim, eu lembro muito isso assim da mobilização estudantil, né houve uma 

participação muito grande na “mobili”, uma mobilização estudantil muito grande no sentido de conseguir 

garantir esses recursos “eee”, e aí depois com o processo de debates né quando enfim então ele ta aqui, ele ta 

vindo pra universidade, “ééé”, nós tivemos assim, foi muito, muito, muito difícil, justamente pela falta de 

postura né, as visões tinham tornado-se tão diferentes encima desse processo de análise né. É, alguns 

profissionais na universidade entendiam que você deveria trabalhar, é, como um benefício, como um favor né 

que o aluno precisaria se sentir grato porque tava recebendo alguma coisa. Essa perspectiva, você discutia 

internamente assim ó, que existia a necessidade de se estabelecer os critérios de acesso, foi difícil, muito 

complicado assim, bem uma, é uma questão cultural mesmo né, porque como é que se vai trabalhar isso, então 

assim, você não tinha estrutura, era uma, um debate muito recente, a universidade não sabia muito bem o que 

queria com isso, era pro aluno assim a coisa do imediato né, se eu recebia o benefício, tinha sempre que ter a 

estrutura pronta pra dar conta de entregar no prazo, né, e a universidade assim sempre, eu acho que a equipe 

técnica que trabalhou, sempre teve isso muito claro assim, meu a sempre fazia hora extra, se matava pra da 

conta de, nunca teve prazo nenhum e assim mesmo, a gente fazia o processo de divulgação, um aluno recebia a 

bolsa e alguns não vinham receber, então o que que faz com esse recurso. Aí tinha que conseguir outros alunos 

né, fazer o processo de análise pra garantir que esse recurso ele não fosse é, devolvido ao Governo do Estado, 

então tem todas essas questões assim que são bem próprias da operacionalização, que é muito difícil naquele 

momento, na época justamente porque além dessa questão cultural, da falta de condições, né, tinha a questão de 

“praazos”. 
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APÊNDICE B – Transcrição da entrevista realizada com a 2ª Presidente da CEAFI, gestão 

2001-2005, MIRRA 70. 

 

z. Qual a sua avaliação sobre a política de financiamento estudantil: art. 170? 

R.: Ai meu Deus, to tão distante né! Mas, na época a gente via que era “umaaa”, realmente era uma forma de 

contribuir para que os, alunos, pudessem “ééé”, viabilizar, poder estudar né, era uma forma de um auxílio, bem 

significativo, porem a gente tinha alguns questionamentos na forma como “oo”, os critérios que eram 

estabelecidos principalmente a questão “dôo”, “dôo”, da cobrança do Estado, né, da contrapartida, isso a 

gente tinha um grande questionamento, e uma das dificuldades maiores, era realmente “aaa”, a questão “dôo”, 

“daa”, do aluno, né, tentar acessar de qualquer “for” né, qualquer forma né, “entãooo”, isto possibilitava 

algumas fraudes né, algumas não, bastante fraudes! 

 

aa. Quais eram os objetivos do Art. 170? 

R.: O, o objetivo “q”, que eu lembro na época né, era “fav”, favorecer, com que o aluno de baixa renda, 

pudesse, “eee”, “eee”, estudar né, era um auxílio financeiro pra que, que o aluno, né, que tivesse dificuldades, 

pudesse,“eee”, custear suas mensalidades.  

 

bb. Durante a sua gestão, o Art. 170 conseguia atingir os seus objetivos? 

R.: Penso que sim, um bom número de, de, de, “dee”, acadêmicos que realmente tinham dificuldade, “néé”, a 

gente percebia que “o ar”, “ee”, “ee”, essa contribuição, essa, esse auxílio, esse benefício, realmente 

contribuíam sensivelmente pra que ele pudesse “te” uma vida acadêmica um pouco mais tranqüila, né, do que, 

daí a atenção poderia voltar mais para o estudo e não em, se manter na universidade, isso realmente era uma, 

uma contribuição, “muuito” significativa para o acadêmico e para a família, com certeza! 

 

cc. Como você sentia a relação da universidade com o art. 170? 

R.: Eu sentia sim que havia todo “umm”, um empenho, né, pra “quee”, que favorecia, né, ele criou uma 

estrutura, pra favorecer que o aluno pudesse acessar esse recurso, de uma forma justa, né, com eqüidade né, 

que pudesse, o “pessoaaal”, as pessoas que realmente, “eee”, tivessem necessidade, conseguisse estabelecer 

critérios de uma forma igualitária, para que realmente, quem realmente necessitasse, necessitava pudesse 

acessar “oo”, o benefício. 

 

dd. Como você sentia a relação do art. 170 com o Governo do Estado? 

R.: Como? (repete-se a pergunta, tentando exemplificar). Ah, a, a gestão no caso? (positivo) Ta! Ah, o nosso 

contato maior, não tinha uma relação direta com a estrutura de Governo de Estado né. “Ééé”, quem acabava 

tendo era a universidade, né. A universidade que fazia, o reitor através das reuniões, a gente que executava o 

que era estabelecido, as diretrizes né. Nunca teve conflito sempre, né. Ah, Blumenau né! Fomos visitados várias, 

por várias “inst” instituições, para conhecer a experiência, a forma organizada de como a FURB, desenvolvia o 

seu trabalho. 

 

                                                 
70 Nome fictício, visando preservar a identidade da entrevistada. 
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ee. A verba repassada era suficiente para atender a demanda? 

R.: Não! Com certeza muitas pessoas que precisavam não conseguiam acessá-la, não! Ela não dava conta da 

demanda, “dááá”, né, do, dos que procuravam o, o  recurso. 

 

ff. E o repasse por parte do Governo do Estado, vinha sempre na data estipulada?  

R.: Teve períodos que, eles foram, foi “beem”, sistemático, depende, dependia da, da questão “dee” orçamento, 

era o que nos éra comunicado, mas teve períodos que era sistemático sim, geralmente no início do semestre 

atrasava um pouco mais depois ela vinha regular.  

 

gg. O Art. 170 apresentava limitações? Em caso positivo, quais? 

R.: (Silêncio)... Deixa eu lembra né (risada). Limitações do art. 170... É assim. Ahh, “u”, da forma como a 

FURB organizou, precisava uma estrutura, bem organizada, né, comprometida, com disponibilidade. Então, 

assim, “ééé”, uma das limitações era isso, não tinha um pessoal direcionado da instituição, pra, em relação à 

comissão! To falando da comissão! Ahh, a comissão de assistência ao estudante ficou por muito tempo só 

focada no art. 170, os outros “prog” programas ficaram, né, em, sem a devida atenção, em função da, da 

exigência da estrutura que exigia o art. 170, da forma e até a universidade questionava sim. Que, quem deveria 

ter, “essee”, essa estrutura, né, principalmente o vice-reitor, ele achava que era o Estado, afinal de contas o 

recurso ela dele, e ele, “eee”, e essa responsabilidade foi passada para as instituições, e claro que a FURB com 

o compromisso de fazer de forma justa, né teve que montar uma estrutura muito grande, pra conseguir, “ééé”,  

viabilizar esse, esse benefício para os acadêmicos. Então uma das grandes dificuldades foi, essa falta. Em 

relação à comissão, a disponibilidade de pessoal “praa” fazermos o trabalho.   

 

hh. Como você percebia o processo de seleção dos contemplados com a bolsa de estudos? 

R.: Não, “aa” DAE sempre foi “mui” sempre teve muita seriedade. Sempre estabeleceu os critérios sócio-

econômicos de acordo com o que existia em termos “deee”, de “biblio” né, “dee” literatura que pudesse 

realmente chegar no, “nooo” índice que realmente contemplasse quem precisasse. 

 

ii.  Como ocorreu o início de seu envolvimento com o art. 170 aqui na FURB? 

R.: “ Aaai”, é que, a “ooo”, o art 170, a Presidência do, do art. 170 inicialmente era uma servidora da DAE, na 

época Divisão de Assistência ao Estudante. Ela era uma profissional daquela divisão e começou a haver muito 

conflito com o DCE, ta, “eee” até eles colocavam que eram questões política-partidárias né, e então eu peguei 

alguns conflitos bem sério quando atendia o servidor, peguei alguns conflitos, tive que atender conflitos dessa 

natureza, e também havia, daí começou a se avalizar que realmente, quem, quem executa não pode ser o 

fiscalizador. Então foi isso que motivou eles buscarem outra pessoa na universidade, e aí surgiu o meu nome. 

Acabei por, questões relacionada até de amizade, de vínculo que eu tinha com essa pessoa, acabei aceitando, 

né, só que inicialmente era para ser uma coisa “beem” simples, e a, né, e o dia-a-dia demonstrou que precisou-

a, realmente assim muita dedicação, meu trabalho assim, aqui na, “naaa”, na Recursos Humanos na época, ele 

ficou comprometido, né, em função da demanda do art. 170, do trabalho da, da comissão de fiscalização. 

 

jj.  Por que você tornou-se Presidente da Comissão? 
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R.: Por que que eu me tornei? (sinal de positivo) Porque (risos) é indicação do reitor que eu cheguei a 

Presidente. Né, na época não era processo de escolha do grupo, e sim era uma indicação da administração da 

universidade. 

 

kk.  Quais foram às maiores dificuldades que você sentiu enquanto Presidente da Comissão? 

R.: A questão da disponibilidade, a, a demanda de trabalho era “muuito” grande, o número de denúncia, no 

início eu recordo que os requerimentos eram avaliados pela comissão. Teve um, teve “uum” período que a 

gente teve que analisar “seiscentos e poucos” requerimentos num curto espaço, né, e na época também a gente 

tinha pouco “compromen”, a dificuldade “dôo”, do comprometimento do DCE e também da representação dos 

professores, né, a representação dos professores sempre foi, foi, né, durante o período que eu estava foi falho, a 

gente nunca pode contar com, com os professores no, no processo, na, na análise dos processos né, “eee”, 

então, estas foram as grandes dificuldades que eu tenho. A demanda de trabalho que tinha, né, daí eu tinha um 

acúmulo de atividades aqui e lá. Um desgaste muito grande né. “Ahh”, a representação, na época eram o, 

professores, docente, era o DCE,. é DCE e universidade e o Ministério Público, né. No início também o 

Ministério Público, assim, “ééé” ele não tava tão atuante, não sei se, né, a dificuldade até daquele, às vezes do 

papel, sei lá, mais, depois com o tempo a gente começou né, a enaltecer incentivo a, a presença do Ministério 

Público e, e o comprometimento dele com o processo. 

 

ll.  A estrutura de trabalho dava condições adequadas para a Comissão desempenhar o seu papel? 

R.: Inicialmente não! Inicialmente, o atendimento era feito na minha sala aqui da, do, “dôo”, “dôo”, da 

ADGBP então havia uma confusão de papéis, até a hora em que a gente conseguiu uma sala ali no corredor, e 

aí “fooi” “uuum”, “uuum”, uma luta também pra conseguir uma sala adequada para que fosse atender o 

aluno, o aluno vinha, colocava a dificuldade e a acústica era meio “deficien”, tava comprometida né. Então, até 

a hora que a gente conseguiu realmente uma sala adequada, onde pudesse ter o sigilo no atendimento, né isso 

foi uma luta, foi um processo né. 

 

mm. E as denúncias que chegavam, eram todas apuradas? 

R.: Não. Não era possível atender a todas as denúncias. Não tínhamos tempo, “néé”, suficiente, pessoal, né. E, 

e assim, com o tempo inicialmente, com o “pass”, com o tempo a gente foi organizando o processo das 

denúncias né. Inicialmente assim  ela não tava, a, o, a, a montagem do processo, né. Foi o, foi o processo de 

crescimento. Inicialmente a gente atendia denúncia de 15 em 15 minutos, né, a gente atendia, então não tinha 

com ter qualidade, de atendimento, de relatório. E a gente foi crescer, crescendo até a hora que a gente 

estabeleceu um atendimento a cada hora. Aí tinha condições de, de, de elaborar todo o processo, toda a parte 

documental do processo né. Estudar o processo, ” êêê”, e juntar o documento e fazer a, depois a  análise. 

 

nn. Ainda em relação às denúncias. A estrutura disponível para desempenhar o trabalho investigativo 

por parte da Comissão era a ideal? 

R.: A estrutrura? (repete-se a pergunta  tentando explicar-la com outras palavras) A gente tinha 

queorganizar de acordo com as condições “daaaa”, da universidade. Principalmente deslocamento de veículos. 

Mas, a gente nunca “teeeveee”, “ééé”, recusa de algum pedido, né, de algum setor, entendeu. Podia demorar 
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um pouco, né, “néé”, tudo dependia de uma programação. Mas no final assim, no final a gente percebia que 

tinha uma estrutura adequada né, pra, pra gente buscar as informações que seriam necessitadas. 

 

oo. Qual a sua análise sobre todo este processo de denúncias e corte de bolsas por falsificação de 

documentos e informações?  

R.: “ Uu”, o papel de fiscalização é meio complicado, “néé”. “´Ééé”, o que que eu percebi assim: os critérios 

estavam estabelecidos, né, “entãão”, a “geeenteee”, pra gente chegar num, num consenso de como se 

encaminharia, foi, foi uma discussão muito grande, porque daí começou a misturar conteúdos de Serviço Social, 

de Direito, e até a gente saber, o que que realmente é a fiscalização, que também não é para Serviço Social, que 

também não é pra direito né, conhecimento da área de Direito e de outras áreas específicas, entende,  foi um 

processo assim que, de amadurecimento, de crescimento, né, do “queee”, aí perdi agora o foco da questão, 

como é que é? (é repetida a pergunta) Foi uma experiência interessante, né, porque a gente chegou, no, 

“nuuum” ponto assim que não havia,”ééé”, infração é infração, né, ela pode ser pequena ou grande, mas ela 

era uma infração, e ela tem que ser, então, a gente até estabeleceu alguns patamares de, de punições, mas ela 

não poderia, não poderia deixar de ser. A pessoa está com a, acerta  a informação de como deveria agir, e, e  aí 

o papel da comissão vinha realmente como que ia estabelecer o critério do por que você não cumpriu, né. 

Então, acho que ele é um, foi um processo de crescimento, né, pra, pra quem tava no grupo, e pensasse que, foi 

uma forma que tentou colocar, “ééé”, como é que eu vou dizer agora, pra, pra que o processo fosse 

“realmenteee” correto, justo, né. Então “essee”, a questão da denúncia acho que ela tem que existir, né, tem 

que se resguardar o sigilo, pois a nossa sociedade ainda não ta preparada pra aceitar as pessoas, não consegue 

aceitar de que alguém possa me questionar naquilo, naquilo que eu faço né, então algumas questões a gente 

teve que garantir, eu acho que ele foi muito rico neste sentido. Ele, ele tenta moralizar alguns comportamentos 

da sociedade, que, “eee”, onde as pessoas tentam se favorecer individualmente né, então o coletivo ele não ta, 

ele, de acordo com a minha necessidade ele acaba se perdendo né. Então a comissão ela, ela serve como 

parâmetro para ta resgatando isto né. A regra ta aí, tu pode acessar, tu pode, sem entrar no mérito das tuas 

informações. 

 

pp. Como você avalia a assiduidade dos membros da comissão nas reuniões? 

R.: No início foi complicado, né, a gente, questão do comprometimento. Nós tínhamos muitos acadêmicos que 

não se comprometiam, né, mas, “aaahh”, ao final da gestão, se formou um grupo coeso, comprometido com 

aquele compromisso, e que ficou “atéé”, “nééé”, “´ééé”, como entidade, né, digamos assim, a nossa 

dificuldade na época era a participação do DCE, né, a presença efetiva, comprometimento do, do, do, do DCE 

não só nas reuniões mas também nos atendimentos. E no final, não, no final conseguiu-se identificar, se criou 

um espírito de, de, de corpo na comissão e digamos assim, a gente sabia que podia contar, que os acadêmicos 

estava lá, muitas vezes tinha que acabar cobrindo a ausência, de algum horário de atendimento do acadêmico 

porque ele não vinha, ou você  tinha que fazer o atendimento sozinha, porque “noo” final a gente não fazia mais 

atendimento “individ”, só um membro da comissão, porque senão ficava aquela perdisse-me né, que eu não 

disse coisa e tal. Então a gente achou que era mais prudente duas pessoas estarem né. Então no início, assim, 

foi bem falho assim. Até criar esta consciência. E aí quando eu terminei o mandato, realmente o grupo tava 

muito coeso. 
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qq. De que forma a comissão toma ciência das leis que regiam o programa? 

R.: Internet. Com “aaa” a própria, a DAE na época. Qualquer alteração que houvesse eles às vezes estavam 

muito mais presentes né, porque era o dia-a-dia deles, eles nos repassavam as informações, isso aí não tinha 

dificuldade. 

 

rr.  Como você avalia o trabalho dos membros da comissão em sua gestão? 

R.: É que foram tantos que passaram. Foram, foram tantas comissões, teve tanta troca. Então assim, eu digo 

assim: no início havia algumas pessoas comprometidas e outras não. E no final realmente, foi muito, o 

comprometimento foi muito grande. Né, realmente, eu falei em organizar o trabalho, e, em, em organizar os 

processos, em realmente discutir a, a, a infração, né, eu acho assim, realmente, qual é a “gravi” a gravidade, 

qual é o, o, o percentual da gravidade, assim, o, o nível de gravidade da infração, isso realmente eu acho que 

assim, no final se esse grupo foi bem comprometido. No início a gente teve a dificuldade principalmente com os 

acadêmicos e dos professores, isto a gente não pode esquecer. Né, e depois chegou no final do mandato a gente, 

não, não, quer dizer, no final não, no início do mandato havia a figura do professor, depois a gente como não 

havia, a, a participação ela não existia, né, não, não  participavam das reuniões “muuito” esporadicamente, foi 

substituído, a, “aaa”, a vaga do professor por ”umaa”, por outro técnico administrativo. Foi a Valquíria quem 

iniciou. Foi feita uma alteração realmente né, foi uma organização né, e começou a trocar muito, a haver muita 

afinidade né com a área, a Valquíria e aí a gente foi organizando, estruturando, aí vieram acadêmicos mais 

comprometidos, com visão de processo, né, ah, os acadêmicos de direito que contribuíram muito neste sentido 

assim né de realmente dar atenção a um processo, né, documentação, forma como se colhem as informações, 

então, no final foi muito bom. 

 

ss. Durante a sua gestão, houve algum momento, seja positivo ou negativo, mas que lê marcou e que 

você queira destacar? 

R.: “ Humm” (silêncio) momento, é no final da gestão que um dos pontos  é a, é o comprometimento do grupo, 

né, esse foi um ponto forte e teve alguns atendimentos né, que foram, que marcaram a gestão assim, de pessoas 

“queee”, que conseguiram acessar o, “oo”, o benefício, apesar de denúncias, algumas denúncias que, que não 

eram coerentes, que levavam a pessoa a sofrer, um sofrimento muito grande, né, teve alguns momentos nesse 

sentido, e também teve um que culminou com um processo judicial né, processo crime né, foi na minha gestão, 

né, que a denuncia foi, aconteceu, e acabou sendo a, a, a decisão judicial depois né, eu ainda continuei 

participando né. Como eu era presidente e na época a denuncia foi, quem acaba fazendo é a presidente da 

comissão, eu acabei acompanhando o processo né. 

 

tt. A algo na legislação que você acha que deveria ser modificado, pois facilitaria o funcionamento do 

programa? 

R.: “ Humm”, ai agora é difícil eu lembrar, to tão distante. Algo na legislação. Pra mim uma das coisas que 

sempre pegou foi à questão do serviço voluntário né, serviço voluntário obrigatório. Né, esta era uma questão 

que, “quee”, sempre foi à tona das discussões né. 
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uu. Durante a sua gestão, foi sugerida alguma mudança na legislação do programa, seja a nível estadual 

ou mesmo local? 

R.: Eu lembro que alguma coisa foi né, foi modificada a lei junto com a CAE, com a DAE, foi elaborado um 

documento com sugestões, agora não me recordo. Eu sei que lá ta o documento. No momento não lembro que 

sugestões, mas eu lembro que a gente construiu um documento junto com a CAE, com a DAE para encaminhar 

no momento para reformulação da lei. Não lembro agora também que momento foi, sei que teve um momento, 

que aconteceu isso. 

 

vv. Para você, valeu à pena ter presidido este programa? Por quê? 

R.: Valeu. Com certeza! Pela, pela experiência que você acumulou né. Experiência profissional. Pelos vínculos 

de amizade que se foram estabelecidos né, com o grupo. Relação de confiança né. “Ééé”, você saber que pode 

contar com as pessoas. É um dado, foi,  muito bom, muito, foi importante. “Ahh”, reconhecimento né, 

reconhecimento, institucional acho que teve, “ihh”, dos acadêmicos também né, parte dos acadêmicos que, que, 

que viu, ah, o trabalho com seriedade, o próprio DCE, o Ministério Público, ah, como instituição né, ele tinha 

um trabalho como um trabalho comprometido da comissão, então quem estava teve, pode, pode usufruir de 

todos estes benefícios. 

 

ww. A algo que você queira complementar e que não abordamos? 

R.: (Silêncio) Foi difícil deixar a comissão, “complic”, acaba tendo um vínculo né, eu lembro. “Ee”, como 

todo, todo  processo né esse envolvimento as vezes é um pouco dolorido né, porque a gente viu crescer aquilo lá 

né, mas o que que eu poderia dizer a princípio (longo silêncio) algo que poderia ser acrescentado né? (é 

repetida a pergunta) Não, no momento não lembro assim né. 

 

xx. Para encerrar: o que você espera do art. 170 daqui por diante? 

R.: Ah, o meu desejo é assim de que, o meu desejo é “quee” não precise de art. 170. Que todo mundo possa 

acessar a educação, né, sem o stress de ter que, né, custear, buscar o custeio né, então acho que é um direito a 

educação, não, não vejo, um país, uma população sem acesso a educação, como, “comoo”, ele, acho que falta, 

no desenvolvimento de um país tem que se pensar em primeiro lugar na educação de seu povo, e pra isto tem 

que ser garantido, acho que isto é o dever do Estado, não tem, não teria que ter art. 170, teria que ter assim o, 

olha: eu quero, eu desejo me desenvolver nessa área, para poder contribuir pra a sociedade, poder acessar sem  

me preocupar se eu vou ter dinheiro ou não pra pagar, né, acho que essa é a grande, é isso que eu penso, não 

teria que ter artigo 170, artigo 107, sei lá, como é que é, qual o termo agora, ai não recordo, cotas né. 

 

PERGUNTA DIRECIONADA 

 

E sobre o serviço voluntário que você tocou no assunto, que mudança você acha que deveria ter ocorrido? 

R.: Eu nem sei como é que está hoje, né. Mas na época a gente tinha a compreensão de que, “aa”, a, o 

financiamento da educação, ele tinha que ser um direito, né, de que, que, a gente defendia a educação como um 

direito de todos, e não que a pessoa tivesse que pagar por esse direito, essa era a grande, a grande tônica, da 

discussão né, a nossa insatisfação em relação a, a, a essa exigência. 
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APÊNDICE C – Transcrição da entrevista realizada com a 3ª Presidente da CEAFI, gestão 

2005-2006, NESPEREIRA71. 

 

yy. Qual a sua avaliação sobre a política de financiamento estudantil: art. 170? 

R.: A minha avaliação em relação à política é boa. Eu considero “comooo”, nós temos que ter esta prioridade. 

Quanto ao, ao financiamento em si né, é óbvio que sempre tem coisas a serem melhoradas, “éé”, mas pra isso 

nós precisamos estar envolvidos que é, e que foi né um dos objetivos de estar nessa comissão. “Iiii”, acredito 

que durante esse trabalho que a gente teve na comissão a gente conseguiu, ah, pelo menos assim, mobilizar, 

“éé”, envolver muito os estudantes da FURB, sobretudo do Estado, porque quando a gente, ah, estava 

concluindo quase esse trabalho né, na, né, como Presidente, nós ainda conseguimos promover um seminário, 

onde a gente teve realmente a certeza, é, “di”, de, da, da, digamos assim, “dáá”, do envolvimento de todas as 

instituições neste programa né, “ee” muitas ações que a gente também teve durante, “éé”, o nosso trabalho 

quando a gente foi pra Assembléia, né, discutir, com, com, a, a, ah, o pessoal todo lá, então assim, a minha 

avaliação realmente é bem positiva, acho que a gente conseguiu fazer alguma coisa, “iii” cutucar um pouco 

alguns pontos pra serem reavaliados e revistos o que de fato aconteceu né. Então, algumas coisa do nosso 

trabalho junto com outras instituições, é, criaram algumas polêmicas, né, e que vieram a tona e que apo uma 

discussão foram melhoradas, então é um processo contínuo, dinâmico, mas sem dúvida nenhuma eu acho assim 

que é super positivo. 

 

zz. Quais são os objetivos do Art. 170? 

R.: Bom os objetivos do artigo 170 em princípio são, “ééé”, prioritariamente auxiliar o aluno carente, e não só 

auxiliar-lo no sentido de inseri-lo no ensino superior, como mantê-lo aqui dentro né. “Ééé”, obviamente que 

“aa”, a contrapartida dele é, uma delas, lógico que é, ah, o rendimento dele aqui dentro né, então assim, a 

contrapartida mínima que faça jus a esse apoio que ele ta recebendo “financeira” na troca, “ahh”, com o seu 

esforço acadêmico né, sua produção acadêmica, e não só nisso, como as, as, as instituições tem a possibilidade, 

“éé”, a própria legislação ali ela pede “ôôô”, o exercício do serviço voluntário, que então assim, na minha 

ótica né, como ele ganhou, teve a chance de ganhar alguma coisa ele também pode estar dando alguma coisa, 

que de livre escolha dele né, através do serviço voluntário pode ser feito. Então esta seria a principal, os 

principais itens na “minhaa”, no meu entendimento né. 

 

aaa. Durante a sua gestão, o Art. 170 conseguia atingir os seus objetivos? 

R.: Nós procurávamos fazer com que sim. “Ééé” lógico “quee”, às, às vezes essa mentalidade um pouco do 

jeitinho que a gente quer dar nas coisas né, então as vezes flui, uma ou outra situação fugia a isto né, mas, de 

um modo geral, ah, nós temos aqui, eu não sei os dados, hoje né, em 2008, mas na época ah, gente via assim 

“queê”, o fato de efetivamente a gente estar fiscalizando, de ta acompanhando, de que os alunos percebiam que 

a instituição não tava alheia a esse processo, não só dava bolsa pra eles ficar aqui dentro, e sim que a gente 

queria essa contrapartida, ela efetivamente acontecia, né, então, é, é a tal da liberdade vigiada, você dá 

liberdade pra eles fazer, pra ele acontecer né, pra eles fazer a parte deles, mas ah quando você, quando você 

sente que tem um acompanhamento, alguém olhando, com certeza você capricha mais né, faz melhor, e, a, e a 

                                                 
71 Nome fictício, visando preservar a identidade da entrevistada. 
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seriedade disto acontece. Então aqui dentro da universidade, aqui na FURB, neste seminário que a gente fez, a 

gente pode levar estes resultados pro seminário, e aí a gente teve “umaaa” resposta de fora, né, porque a gente 

fica muito comprometido aqui dentro né na nossa avaliação. Então, pelo olhar de fora das outras instituições, 

nós ficamos muito satisfeitos porque a gente viu que efetivamente isso acontecia, “iii”, isso também foi assim 

uma grande realização pra nossa comissão. Porque a gente viu que o trabalho estava sendo levado bem a sério, 

não só pela comissão, como pelos alunos também que ganhavam a bolsa. Então eu creio que sim, que realmente 

houve esse envolvimento, essa responsabilidade, essa contrapartida do aluno. 

 

bbb. Como você sentia a relação da universidade com o art. 170? 

R.: Durante a minha gestão eu percebia assim um relacionamento e “umaaa”, uma parceria ótima. Ah, a 

comissão, ela “tevee”, ah, plena liberdade de gestão, “ééé”, nos seus processos, ah, tanto “dee” 

acompanhamento, ah, interna, enquanto a própria CAIS né, a divisão que, “quee” fazia a distribuição da bolsa, 

“éé”, enquanto os próprios, ah, alunos digamos assim, junto aos diretórios acadêmicos ou demais órgãos 

dentro da, da instituição. Então assim, a nossa relação com a gestão que tinha, não havia nenhuma ingerência, 

“éé”, nos sentíamos completamente à vontade, tanto é que eu acho que por isso que foi essa produção toda, 

porque a gente não se sentia cerceado em nada, né, nós fizemos, ah, foi o ano que mais, ah, nós conseguimos 

regulamentar todos os nossos processos, que como a comissão era nova, nós não tínhamos nem as nossas 

normas mesmo. Era tudo da cabeça, né, então assim, como ah, ne, nessa época a gente já tava começando assim 

a botar alguma coisa no papel, a ter o norte, a nós também termos as nossas regras bem claras né e aí 

“enquant”, enquanto, ah,  universidade total apoio. 

 

ccc. Como você sentia a relação do art. 170 com o Governo do Estado? 

R.: Bom, eu na, na, nessas ocasiões que eu tive contato sempre, até muitas vezes mais com o deputado Paulo 

Eccel, que teve aqui na instituição, né, algumas vezes, e que também nos recebeu lá na Assembléia, “ééé”, 

sempre com uma grande preocupação, né, ah, eu, eu, eu sempre senti assim, que havia abertura, “i” sempre 

teve essa abertura de fato né. A gente tá, ah, fazendo contatos, pedindo tanto esclarecimento, como, algumas, 

“ahh”, reformas na legislação, então, então assim, ah, na questão política com o governo, eu, eu creio e penso 

que seja assim hoje ainda, que existe uma preocupação bem séria e que isso é levado, ah, como deve ser feito, 

né, obviamente que nunca nós vamos estar satisfeitos por completo, sempre vai ter alguma coisa pra melhorar, 

mas eu ah, faço uma avaliação bem positiva com o Governo. 

 

ddd. A verba repassada era suficiente para atender a demanda? 

R.: Bom, pelas, ah, pelos índices nossos aqui que a gente verificava junto a Divisão né, de Apoio ao Estudante, 

obviamente poderia ser mais. “Éé”, ta, é, o que ocorre é que assim: alguns alunos, é, a, é, essa coisa assim, de 

dizer quem é carente né. Em princípio então todos somos carentes. Carência de alguma coisa, né e o nosso 

objetivo então seria a carência financeira. Então muitos que entravam no processo de seleção, ao nosso olhar, 

não eram extremamente carentes. E aí então lógico a gente priorizava aquele que era o mais carente. Então se a 

gente for olhar numa escala, “ééé”, eu creio que assim nós conseguimos atingir outros realmente mais carentes 

que estariam fora desse programa se não fosse a bolsa. Mas, se tivesse mais verba, ah,  com certeza a gente 

poderia tá auxiliando um pouquinho mais, porque mesmo que a, a, pessoa tenha uma situação um pouco mais 
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privilegiada, ainda assim ela tá abrindo mão de coisas básicas pra ela né, então assim, se ela tem um apoio 

maior na mensalidade, ela pode tá comprando livros, materiais, fazendo as atividades de extensão que às vezes 

exigem viagens, e coisas assim, e ela acabando deixando aquilo de lado pra se manter aqui dentro do ensino, 

então, eu acho que poderia obviamente ter um pouco mais de verba. 

 

eee. E o repasse por parte do Governo do Estado, vinha sempre na data estipulada?  

R.: Bom, eu acho “quee”, não é nada anormal. Havia atrasos também, né, a gente trabalhava com estas 

questões de atraso. Ah, a universidade nossa aqui ela sempre teve uma política de não prejudicar nunca o aluno 

nessa situação. Porque como a gente sempre tinha “ummm”, a porta aberta pra ta conversando com o Governo, 

então a gente já sabia que isso às vezes demorava um mês, dois meses até mais. Ah, entretanto nosso aluno, no 

momento que ele “recebiaaa”, essa bolsa, ele não tinha nenhum ônus por conta desse atraso, então a instituição 

digamos em tese assim, bancava a mensalidade pra ele a época que seria, a data, e depois mais tarde então 

essas, essas questões de juros, de mora, enfim o que haveria né, que fosse, o que seria, isso não comprometia em 

nada o aluno, então, há, a gente conseguia administrar essa, esses atrasos, sem problema. 

 

fff.  O Art. 170 apresentava limitações? Em caso positivo, quais? 

R.: Bom, no meu entendimento limitação no artigo 170 em todos os estudos que a gente fez e análises não havia 

assim no meu, no meu pensamento agora assim nenhuma grande limitação. É, eu acho que toda, todo o 

programa né, todo o projeto seja de iniciativa publico ou privada ele vai ter regras, vai ter limites né, “ééé” e 

como nós estamos num espaço democrático, sempre se tem essa oportunidade de voltar e conversar pra rever. 

Então, não, “in”, a, é, as regras que existiam, ou que existem né, a, atualmente, esses limites que existem eu 

acho que eles são inerentes e fazem parte de todo e qualquer processo, e, e,  é um mal necessário, né pra que 

haja ordem, então com certeza não atrapalhou e não vejo isso desta forma né. Pra nós “ok”. 

 

ggg. Como você percebia o processo de seleção dos contemplados com a bolsa de estudos? 

R.: Processo de seleção nosso aqui na instituição ele procurava ser realmente assim o mais razoável possível 

né, então a, a, a CAE inclusive passava bastante trabalho no sentido de é, é, é, era, nós temos um cadastro aqui 

na instituição, pelo menos na minha gestão a gente tinha isso bem claro, muito dinâmico. Então ele muda de 

mês a mês. Ah, justamente pra poder contemplar, porque assim, quando chega à ocasião da matrícula, a 

situação do aluno pode ser de uma forma que ele não esteja, digamos exato, carente economicamente. Daqui a 

um mês ele pode ter perdido o emprego, e ele se tornou carente. Estaria inviabilizado no estudo. Então assim 

“nossaa”, nosso cadastro aqui ele permitia de “queê” o processo de seleção, ah, fosse, ah, digamos assim, o 

mais transparente possível em relação à situação dos acadêmicos. “Iii”, apesar que assim, dava muito trabalho 

pra nossa instituição, nós vimos no seminário que tinham outras instituições que esse acompanhamento de 

cadastro do acadêmico, dos acadêmicos, ele era feito “semestra”, semestralmente ou até em alguns casos 

anualmente, então imagina uma situação de um aluno no começo do semestre e no final como poderiam tá 

disparadas né, uma diferença, e muito mais ainda num ano, então a situação uma vez ele cadastrado, si 

colocando dentro do cadastro sócio-econômico, ele tinha a possibilidade num momento dele ta em crise, de ta 

recebendo a bolsa naquele mês, ou num mês seguinte da lista se fosse necessário. Então assim, eu só tenho a 
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elogiar a CAE nesse aspecto, todo o trabalho que eles tinham, mas que justamente era pra ta auxiliando quem 

era  ou estava ficando de uma forma necessitado né. 

 

hhh. Como ocorreu o início de seu envolvimento com o art. 170 aqui na FURB? 

R.: Bom, minha formação acadêmica é Direito, então, ah, eu tenho dentro de mim esse espírito de justiça, faz 

parte da minha pessoa né, “iii”, na ocasião eu tava trabalhando aqui “naa”, se chamava Seção de Apoio 

Técnico ao Ensino, “ii”, por um, eu não sei por que, qual motivo,  veio parar esse convite, nessa seção que eu 

trabalhava, que se tivesse alguém disponível no setor pra participar dessa comissão. “Ééé”, obviamente já de 

cara assim me interessei né, mas achei mais a chefia dar um toque, a chefia me convidou, e eu altamente aceitei 

na hora. E aí eu comecei como uma pessoa, só membro né, uma conselheira dessa comissão como representante 

da FURB, então a FURB tinha, “éé”, porque como a comissão é constituída por representantes de entidade 

civil, acadêmica e da instituição, né, e na época até do Ministério Público que hoje já não é mais, então eu e 

mais “umaaa”, eu né e a Marilúcia, né, que depois ela estava presidente na época, “éé”, me incentivou, me 

motivou, porque logo eu vi que haveriam grandes dificuldades, porque a gente não tinha nem espaço adequado 

pra trabalhar, mas assim, “ahh”, o objetivo que era o trabalho, é, “real” realmente foi minha grande 

motivação, “ííí”, não me arrependo nenhum pouco de ter trabalhado, teria ficado mais se eu não tivesse sido 

requisitada pra sair. Que foi o que aconteceu né, não foi por vontade minha, mas foi por uma solicitação do 

setor que eu trabalhava, assim então que não tinham mais, não tinha mais uma compatibilidade, e aí acabei 

cedendo esse espaço pra outra pessoa. Mas, foi desta forma que eu comecei, como uma representante da FURB, 

“umaa” pessoa membro dessa, dessa comissão, e o espírito de justiça social não me deixou ficar quieta. 

Então”fo”, foi por aí. 

 

iii.  Por que você tornou-se Presidente da Comissão? 

R.: Bom, quando a gente tem dentro da gente essa força né, que não, não para, é que nem formiga né, se a gente 

senta no formigueiro, não dá pra parar. E por mais que eu não quisesse digamos me envolver nesses problemas, 

ou, é não dava pra ver eles assim, ver o, ah, o aluno com problema e eu podendo ajudar de alguma forma, seja 

“puma” orientação, num, num esclarecimento, num encaminhamento. É, às vezes só o fato de poder dizer pra 

ele assim, éh, isso que você fez está escrito aqui, olha só como isso pode desdobrar duma forma que te 

prejudica, então assim, esse meu envolvimento no dia-a-dia né, a participação ativa, assídua, também né. 

Porque não adianta a gente participar de comissão e só ter o nome e nos dias que tem que ta lá não ta né. E aí 

assim, ah, como era um gosto que eu tinha, ah digamos assim eu nunca neguei serviço e assim, esse foi o 

envolvimento que foi me levando, pra que eu tivesse conhecimentos suficientes, “ééé”, informações suficientes, e 

como “aaa”, formação jurídica, a nossa comissão ela também conseguiu digamos assim por esse meu 

conhecimento, a gente tê, ah, os cuidados necessários, pra que a instituição, ah, também não ferisse em nada os 

direitos do aluno né. Porque essa coisa de ir investigar o aluno pra encontrar uma irregularidade, é, ela é 

perigosa no sentido que eu posso também me equivocar, tirar conclusões precipitadas né, então a formação 

jurídica que no caso eu tinha, contribuía bastante pra comissão, na, pra formar as normas, todo o nosso 

processo e aí que veio o convite da Marilúcia pra que eu a substituísse porque ela achava assim que eu daí já 

tava num nível, de ta evoluindo um pouco mais nas questões, é, de preparação, que a gent “cump”, a minha 

parte foi mais essa, preparar a comissão, preparar a instituição, “praa” daí entrar nas demandas judiciais 
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contra aqueles que efetivamente burlavam, né, o processo pra se, é, apropriar de um dinheiro que efetivamente 

não era pra ele como aluno carente, que era o objetivo principal né. Então dali que veio o convite, pelo 

conhecimento, pela, pelo envolvimento que eu tinha.  

 

jjj.  Quais foram às maiores dificuldades que você sentiu enquanto Presidente da Comissão? 

R.: Bom, acho que a primeira grande dificuldade é você manter uma equipe coesa no sentido de sempre estar 

presente em todas as reuniões para que ela tenha um entendimento claro, porque quando você pega as coisas 

por parte sempre vai estar em dúvida com alguma coisa, então assim, manter essa equipe junto, fazer com que 

essa equipe, ah, tenha um olhar, “éé”, social mas com justiça, né, porque assim, você vê um aluno carente, a 

primeira coisa você quer ajudar. “Ééé”, segundo você vai ter que ver assim, tem dois carentes a bolsa é pra um 

só. Procurar critérios pra ver então quem tem a prioridade, né. Isso tudo dentro de uma equipe onde tem 

pessoas digamos da comunidade civil que às vezes não tem conhecimento algum de lei, não tem conhecimento 

algum de instituição, mas ela ta ali pra participar, ela quer, ela venho representar uma entidade. Os próprios 

alunos que vêem pra comissão, eles vêem, vinham né, hoje não sei como esta, mas vinham muito com 

“aqueleee”, ah,  ímpeto de proteção da classe deles, então ele não tava muito preocupado, ah, se ele fazia 

alguma irregularidade ou não, ele era efetivamente carente tinha que ganhar a bolsa. Então, nós tinhamos uns 

embates internos inicialmente, que, com o auxílio do representante do Ministério Público né, que na época era o 

dr. Joubert, “ééé”, nós conseguimos assim clarear bastante o que é que é ser justo, o que é ser coerente, ah, o 

que que efetivamente a lei diz, entender bem a lei né, e essa equipe, então esse foi o primeiro desafio assim, 

manter essa equipe unida num entendimento sobre isso, sem contudo, “ééé”, é, é, digamos assim, “éé”, cercear 

ela dos seus pontos de vista, né, porque cada um com a sua vivência também tem um ponto de vista 

diferenciado, tanto que na nossa equipe, ah, a, nós tínhamos alguns impasses onde a gente decidia no voto, por 

maioria né, por entidade que representava e, as vezes, a, nós da comissão tínhamos assim debates e defesas 

assim “muitoo”,  ah, caloBÉTULAs, né, em prol ou contra aquela situação. Então esse envolvimento acho que 

foi o mais difícil em termos de pessoas, de comissão e os próprios desafios assim do cotidiano que a própria 

falta de infra-estrutura né, a própria falta de equipamento, a própria falta de, de, recursos, porque então a 

gente pedia alguns apoios para as instituições e isso demora, e a gente tem que ter o cuidado de quando tá 

tocando na vida da pessoa, pois quando você vai investigar você mexe em coisas da pessoa que é dela, né, e ela 

ta te abrindo ali naquele momento porque ela precisa, senão ela também não queria abrir, e aí assim, de te o 

zelo de preservar isso, “ééé”, de manter em sigilo isso né, de proteger essa pessoa também no sentido de 

resguardá-la, e, a, a, a, essa ética toda, essa comissão na, ne, nesses anos ali foi muito forte, muito bom, as 

pessoas que vieram participar, tanto os acadêmicos quanto o pessoal da sociedade civil, “éé”, a gente teve, 

acho que eu tive sorte de virem pessoas com muita ética e com vontade de trabalhar, porque eles mais do que eu 

eram voluntários na comissão, porque eu ainda trabalhava dentro do meu horário de trabalho, então em tese eu 

estou remunerada aqui ou ali não importa o local, e eles não, eles viam só com a vontade. Então assim, admirei 

muito o trabalho deles, valorizei, “eee”, a, a gente se deu muito bem acho que por conta disso. Esse objetivo em 

comum de fazer a coisa funcionar, que foi o que deu certo né. 

 

kkk.  A estrutura de trabalho dava condições adequadas para a Comissão desempenhar o seu papel? 
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R.: Bom, quando eu “comece”, comecei, fiquei bem assustada porque a gente trabalhava assim no corredor né, 

numa, num gabinete que era de divisórias, “éé”, sem computador, sem arquivo, nós tínhamos uma mesa apenas, 

e aí então assim, era os representantes ainda indicados por lei, no caso os alunos e a sociedade civil não 

participavam, não mandavam representantes, então era a Presidente, que era da FURB, no caso a Marilúcia, e 

eu auxiliar, representando a FURB. Então, ah, os acadêmicos que vinham dois, três na época, tinham bem 

menos participação, então assim, esse, ah, começo ele foi mais eu acho pra gente aprender, como trabalhar isso 

né, dependeu muito da nossa, do nosso bom senso e também da nossa forma de organização, “ééé”, penso eu, 

hoje avaliando assim que, ah, tivemos alguns equívocos, né, não vou negar assim que eu penso: “- Poxa, tal 

caso!”. Tem caso que fica pra sempre na cabeça da gente, né, onde aluno, ah, veio com argumentação, e aí eu 

pensei, analisei, eu não tinha como fazer essa investigação, porque fazer investigação, “ahhh”, demanda você 

sair da cadeira, ir lá as vezes no local de trabalho, na casa da pessoa, é movimento, é sair, e isso a FURB no 

começo era mais difícil, então assim, o começo realmente tinha muita dificuldade de estrutura pra nós, mas foi a 

primeira escola que serviu pra tudo aquilo que veio depois. Então foi válido, apesar de ser precário, foi válido 

porque também, uma vez a gente mostrando o resultado, a instituição também deu retorno com as melhorias 

todas que a gente vê hoje. Né, então, foi “positi”, apesar de difícil, foi positivo.  

 

lll.  E as denúncias que chegavam, eram todas apuradas? 

R.: O objetivo era apurar todas as denúncias, entretanto o que que aconteceu, nós tínhamos denúncias, nós 

temos denuncias, tantas as que vêem dos alunos, as denúncias podem vir da, de qualquer membro da 

comunidade que entenda que haja alguma irregularidade, “ééé”, mas, também denúncias da própria Divisão de 

Assistência ao Estudante, que quando cadastra, recebe os materiais, colhe informações, também tem a liberdade 

de fazer denúncias. Então a gente recebia realmente no começo, muitas, mas muitas mesmo, “ííí”, nós 

começamos a priorizar por aquelas, ah, que efetivamente tinham, “ééé”, informações que pudessem contribuir 

pra uma investigação com resultado, porque o que que acontecia também assim, ainda deve acontecer:”ahh”, 

os alunos, ah, vinham com uma denúncia muito subjetiva, então “ – Ah, eu to denunciando a fulana porque eu 

acho que ela tem condições”. Quando vem com o “eu acho que tem condições” é uma subjetividade tão grande 

que os pesos e medidas dela podem ser diferentes do meu. Então estas denúncias elas ficavam em segundo 

plano, e a gente partia pra aquela que vinha: “- Ah, o fulano vem de carro, e não, ah, verifique se ele declarou. 

A pessoa tem casa, assim, assim, assado, verifique se ele declarou”. Então, apontando aonde podia ta a 

irregularidade, a gente fazia a investigação. Então essas denúncias elas foram priorizadas, que eu acho que isso 

foi a grande sacada, né, não sair atirando pra qualquer lado. Pegar a coisa certa. Pegando “aaa”, a coisa 

certa a gente conseguia investigar e diagnosticar se havia fraude ou não e diagnosticando a fraude a gente 

trazia um resultado: tantos cancelados, tantos suspensos porque tinha irregularidade. Isso mostrava pra 

comunidade acadêmica que a comissão trabalhava, que trazia resultados, e daí segurou um pouco na questão 

de cometer alguma irregularidade. Então “as próprios”, ah, os próprios alunos, “éé”, vendo que tinha 

resultados da comissão, não abusavam bastante né, porque até então a coisa ainda era mais tranqüila, né, mais 

fácil pra eles. Então, ah, acabou, as denúncias acabavam, é, cada vez mais menos denúncias e por final eu não 

tenho agora aqui mais o relatório dos dados, mas eu penso assim que no final da gestão eu tenha conseguido 

não 100% das denúncias, mas, olha acho que 90% a gente conseguiu porque daí como reduziu e a comissão 

toda pegou junto, eu acho que 90% das denúncias elas conseguiam ser apuradas.  
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mmm. Ainda em relação às denúncias. A estrutura disponível para desempenhar o trabalho investigativo 

por parte da Comissão era a ideal? 

R.: Bom, ah, na nossa própria condição de sermos assim, é, entes civis, né, nós não temos, ah, poder de polícia, 

é, eu não “soooou”, ah, enfim, investida por um, por um, por um, poder absoluto de entrar e invadir todos os 

espaços que pudessem obter informação logo, isso é lógico né, mas dentro desta minha condição aqui de, ah, 

representante da instituição FURB, é, com o apoio do Ministério Público, ah, com, ah, nós fazendo alguns 

contatos com instituições públicas, com a própria polícia né, com a “própriaaa”, é, outros organismos ligados 

ao Ministério Público, a FURB fornecendo veículo, ah, nós tendo a liberdade de poder usar telefone pra ligar, 

pra investigar, todos esses ah, requisitos, todos esses instrumentos, eles na época, eles nos auxiliavam muito. 

Ah, talvez, ah, ainda assim, talvez a gente ainda permanecesse com algumas dúvidas. Mas como ah, nós não 

“tem”, a nossa comissão justamente ela não dava nenhum veredicto, passava a gente a apontar, então, como, o, 

a, com esses elementos que a gente conseguia colher, mesmo que não comprovado, mas como uma informação 

de fonte segura, elas eram suficientes pra que a gente pudesse cancelar e ah, depois encaminhar isso pra uma 

investigação, depois pela polícia, pelo Ministério Público, pela esfera jurídica no caso, né. Então, ah, bem no 

começo nós não tínhamos esses recursos e daí na minha gestão ali a gente já tava conseguindo, então eu 

acredito assim, que se ainda hoje tiver assim, é suficiente pra gente poder trabalhar, não precisa também muito 

mais do que isso pra poder investigar. Era, era suficiente pra, pra conseguir levantar.   

 

nnn. Qual a sua análise sobre todo este processo de denúncias e corte de bolsas por falsificação de 

documentos e informações?  

R.: Bom, eu acho que assim, ah, como minha área como eu te disse né Eliomar jurídica, “éé”, eu sou apegada a 

direitos e deveres, né, acho que a gente não só ganha, mas também dá, é, tudo tem os dois lados da moeda, 

então eu vejo assim, o processo todo, ah, desde de quando sai do governo até quando chega aqui, quando a 

gente distribui, ainda tem a prestação de contas, tudo isso a gente sempre fez o acompanhamento, inclusive 

dentro da própria CAE, né, acompanhando a investigação, porque assim, as vezes tem denúncia de aluno em 

relação a própria CAE, a gente também fazia investigação aqui dentro com os nossos servidores, né, teve 

algumas investigações inclusive, teve, um caso um pouco mais sério que a gente encaminhou pra sindicância 

pra ver se haveria essa necessidade de investigar ou não, mas assim, no geral, “éé”, eu vejo como “ummm” 

obrigação nossa enquanto cidadão aqui também. Ah, e não podermos ter esse egoísmo de só ver os nossos né, 

então se eu estou inserido dentro de um programa onde tão, onde as leis e as regras todas são claras, que era o 

que a gente fazia, publicava, divulgava, aí, a comissão também tinha este cunho, essa missão educativa, né, 

então muitas vezes a gente chamava o aluno pra primeiro colocar, explicar, se aquilo acontecesse novamente 

poderia ser prejudicial pra ele. Então assim, esses parâmetros eles devem existir, tem que ter, pra manter a 

ordem, pra ter ordem, inclusive pra colocar e tirar alguém do programa né. Então eu acho assim, extremamente 

importante que exista, ah, existam essa normas, que existam esses, ah, esses nortes, pra instituição, pro aluno e 

pro Governo, nós todos juntos né. Então eu considero assim imprencidível, contudo, “ééé”, nunca devendo 

esquecer que precisamos reciclar, melhorar, avançar e não estagnar, achar que ta bom, e que assim vai ser pra 

sempre. Então, tá bom agora, vamos já começar a ver como é que dá pra melhorar também né. Mas com certeza 

as normas, todas elas devem existir e devem ser obedecidas, como, como está lá na norma. Se eu me insiro no 
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programa, era o que a gente falava pro aluno, naquele momento eu tenho que ter ciência de ler todo o 

documento que eu assino e efetivamente me comprometer e segui-lo. A partir do momento que eu saio da, 

daquele contexto, “ééé”, eu realmente devo ter alguma, ah, ser chamado a atenção, alguma, né, punição, 

porque senão isso vale pra todo e qualquer âmbito nosso né, seja profissional, escolar, familiar, nós todos temos 

que ter ética, moral, e isso tá inserido nas normas. Então sou plenamente a favor que existam e que sejam assim 

mesmo.  

 

ooo. Como você avalia a assiduidade dos membros da comissão nas reuniões? 

R.: Bom, como eu coloquei assim então bem no começo era uma coisa assim onde mais a instituição a FURB 

tava mais, ah, freqüente, até porque a gente tinha que carregar e, e fazer o caminho, né, abrir um caminho. 

Então, ah, nós na FURB, a gente não falhava, a gente tinha esse compromisso, a gente cumpria, “éé”, eu 

lembro que na época assim a gente ficava, muito além das nossas horas de trabalho pra poder dar conta, 

porque realmente não havia o envolvimento das outras instituições naquela época, mas á medida que vinha 

resultados, ah, a, ah, a comissão começou, começava a se fazer respeitar, né, porque então assim, se não tinha 

resultado, também não sabia-se se trabalhava, como é que era, era mais uma coisa assim parecia mais fictícia, 

existe uma comissão mas não sabe bem direito. Então quando, ah, efetivamente teve o resultado, os membros 

todos da comissão começaram também a querer seguir esse ritmo. E aí quem não tinha esse ritmo, por conta 

dele mesmo caia fora, né, então às vezes vinha um outro, mas a, uh, isso a gente via mais no aluno, e era uma 

característica dele, muito com discurso, né, porque o governo né, sempre do contra, “éé”, muito radical, é, todo 

aluno tem que ter bolsa, mas a partir do momento que ele se envolvia, que ele via como eram as regras, de como 

funcionava, ele próprio acabava se policiando, e se ele não se policiava a gente cobrava, e se, se não 

funcionava a gente pedia substituição, que ele via que a coisa era séria, ele não queria perder o espaço. Isso 

acabou, “ééé”, fortalecendo o compromisso dele, então, tanto os alunos, quanto a comunidade, quanto o 

Ministério Público, nessa fase, eu não tenho notícias de tanto envolvimento, de tanto comprometimento, se 

formos olhar as atas, como houve freqüência e participação desse povo na comissão. Isso gera uma sinergia de 

uma forma que ninguém mais quer ficar de fora. Cada um queria acompanhar um processo, cada um queria ser 

relator de um processo: - Eu também quero, já acabei o meu, tem outro? Coisa rara! Então no seminário, 

quando a gente colocou isso, esses resultados, nós ouvimos relatos de outros membros de comissão que falavam 

aquilo que a gente tinha passado a anos atrás: - Nossa, eu sou presidente da comissão e to sozinha na minha 

comissão. Faço o atendimento sozinho! Né, então porque que é assim, porque que não ta assim que nem vocês? 

Realmente é um trabalho de “dura”, de longa, ah, longo prazo, e que você tem que, ah, conquistar a 

credibilidade das, dos outros. Fazer uma, foi o que a gente percebeu. Ah, as pessoas começaram a acreditar 

nesse trabalho e a respeitar esse trabalho. Então, óbvio, lógico quando eu fizer parte dessa comissão eu vou 

querer manter o nível, também quero participar dessa forma. E, eu acho que contaminou essa forma de 

trabalho, né, contaminou todo mundo e a gente teve sorte de ter tido representantes do Ministério Público 

também, pela própria formação deles, pela forma de trabalho dele, muito comprometido né, muito participativo, 

então, tendo dois, três que sempre estavam lá, acabou puxando todo mundo junto ali naquele, naquele rolo, e 

fazendo com que a, o comprometimento, assiduidade, participação, fosse praticamente de 100%. Era, a gente 

era tão já, digamos respeitado, que, é, quando um membro não podia vir, ele ligava e comunicava: - Ó, o 

desculpa, eu não vou poder vir! Coloca ali na ata porque que eu não posso ir. Imagina, se a tempos, a anos 
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atrás alguém iria ligar pra dizer que não ia, pra botar na ata que, que não poderia vir. Então, é uma conquista. 

Foi uma conquista que a gente teve que primeiro mostrar que, que trabalhava, que não é porque a gente ta 

dentro de uma instituição pública, dentro de uma comissão, que esse faz de conta, e sim mostrar resultados, que 

mostrou que tinha que ser assim, que era assim que acontecia, isso, “ééé”, eu acho que até no seminário, 

contribuiu para que outras instituições, é, se, é, também pegassem um pouquinho disso, né. Já que não tem 

ninguém, vou eu primeiro, vou eu fazer o meu esforço, quem saiba eu  acabe contaminando mais um e daqui a 

dois, três, quatro pessoas, e aí completar a comissão toda né. Então foi mais por aí. 

 

ppp. De que forma a comissão tomava ciência das leis que regem o programa? 

R.: Bom nós tínhamos sempre o apoio da própria Divisão de Assistência ao Estudante, que sempre ela manteve 

muito contato próximo com a, a, o pessoal do Governo né, com a Assembléia, “ííí”, ah, então, tudo que tinha de 

novidade, elas tinham um canal, onde elas recebiam por e-mail as “publi”, as publicações das leis, “eee” 

prontamente já nos passavam, e quando nós tínhamos algum tempinho livre eventualmente, nós também 

fazíamos pesquisas pelo próprio site né, da Assembléia, pesquisando o que que tinha de novidade, de projetos, 

de leis, ah, aqui no Estado sobre a “ques”, sobre a questão das bolsas. Isso tudo também pra podermos, ah, 

fazermos as nossas normas, que estava, que ttinham que estar em “consona”, em consonância com as normas 

estaduais né. Então pela instituição, e pelas pesquisas nós mesmas fazendo né. 

 

qqq. Como você avalia o trabalho dos membros da comissão em sua gestão? 

R.: Eu tenho que dar parabéns, né, pra todos eles. Todos! Ministério Público, “repr”, representantes das 

entidades civil, “ééé”, representantes nossos aqui da FURB, “ééé”, enfim, a secretária, nós tivemos sorte, com 

o próprio apoio administrativo, inclusive na própria questão de secretaria, uma pessoa muito organizada. Então 

eu só tenho que dar parabéns porque se hoje eu to podendo aqui falar contigo te dar essas informações, é, com 

certeza o que eu to passando é de uma experiência de grupo, onde eu to sendo representante, interlocutora disso 

né. Mas o mérito de todos eles, “ééé”, eu fiquei super feliz com esse trabalho, até hoje, é,  sinto saudade, foi um 

dos tempos que eu mais trabalhei talvez aqui dentro da FURB, porque era de manhã, de tarde e de noite porque 

não tinha hora nem dia, e era com gosto e com prazer, porque era o melhor, né, sem esperar qualquer 

retribuição financeira o de alguém um dia vir ver como que foi esse trabalho. Única e exclusivamente ah, por 

acreditar nele, acreditar na comissão que tava ali, que, eu, eu, a gente, eu pensava assim: são pessoas sérias, 

são pessoas comprometidas,“éé”, e que valorizaram ainda mais o nosso programa de bolsa aqui dentro. Então 

assim, eu estendo, “ahh”, o parabéns a todos os membros e secretaria, “ííí”, também agradeço a gestão que 

nos deu carta branca, né, “porquee”, ah, a gente sabe que se a gestão da instituição também quer atrapalhar, 

ou não quer contribuir, ela tem meios, “íí”, ao contrário do que possa parecer, nós tivemos carta branca para 

tudo. Nunca fomos, “ahh”, é, digamos boicotados ou fomos de alguma forma, ah, é, cerceados de exercer o 

nosso direito enquanto comissão autônoma, que era, né, “ahh”, irrevogável em suas decisões, ah, nunca tive 

qualquer repreensão, eu, como servidora da FURB, ah, quando eu derepente questionei a instituição né, 

questionei algum servidor. Nunca veio nenhuma, nada de volta pra mim, como: - Olha, cuidado, você ta fazendo 

uma coisa e não deve porque é servidora! Nada, nada, nada. Então, o apoio da instituição, somado a esse, a 

essa equipe comprometida, “ééé”, que seguiu e “co”, entendeu o espírito da lei, né, do programa das bolsas da 

FURB, “ééé”, contribuiu pro êxito dessa comissão. Então eu só tenho que agradecer a todos eles. 
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rrr.  Durante a sua gestão, houve algum momento, seja positivo ou negativo, mas que lê marcou e que 

você queira destacar? 

R.: É Eliomar, teve assim, positivo tudo isso que eu te falei né. Tê a sorte de estar com as pessoas certas, no, no 

momento certo, “ahh”, na época certa, talvez tudo isso contribuiu pra né, somar tantas coisas positivas. De 

negativo o que eu posso te dizer é assim que é triste quando a gente vê que o aluno era carente de fato, as vezes 

é, o fato de a gente corta ou suspender a bolsa, ou até mesmo cancelar a bolsa dele, “éé”, nós sabíamos que ele 

iria acabar saindo da instituição, né, então o que eu tenho de negativo disso é que às vezes nós tínhamos que 

cumprir com o nosso dever enquanto fiscais, representantes da lei, “ééé”, e por conta de uma omissão, de uma 

fraude que ele tinha efetivamente cometido, ele, ah, pra se defender, né, pra, pra se garantir dentro de um 

programa e nós, ah, pra combater as fraudes dessas irregularidades, então ali, naqueles momentos, às vezes a 

gente via, se deparava com lágrimas deles né, pedidos implorando pra perdoar aquela irregularidade né. 

Pedindo “praa” poupar, mostrando que ele era carente, a gente comprovava, então ali muitas vezes a gente 

tinha que ter essa força, esse discernimento, em pensar naquele que não mentiu, naquele que não fraudou e 

cortar! Então quando a gente tinha que “cance”, suspender não era tão dolorido, porque ele, sabíamos que ele 

ia voltar, né, suspendendo a gente podia educar, ainda podia esclarecer, orientar e ele podia ter a chance de 

voltar. Mas cancelar ele nunca mais ia voltar pra bolsa, né, dentro da nossa situação, porque a gente dava 

umas chances antes pra ele aprender, quando a gente cancelava aí era definitivo, não tinha volta né. Então 

nesses momentos de cancelar a bolsa pra nós era difícil, mas mesmo difícil a gente cumpria em prol daquele que 

seguiu a lei, em prol daquele que fez certo, que era essa a nossa missão né, discernir quem efetivamente, até 

hoje tem pessoas que vêem, me dizer: - Você cortou uma bolsa de alguém carente Valquíria! E eu me defendo 

dizendo o seguinte: - Eu cortei talvez realmente, eu não lembro quem é a pessoa, nem me fale o nome, porque eu 

vou, não vou lembrar. Mas eu, mas eu não cortei porque ele era carente ou não era carente, porque ele não 

cumpriu a lei, e eu dei praquele que cumpriu, que é o que me conforta, pra que eu não fique né numa crise 

“dee”, “ééé” enfim, comigo própria né. Então o momento negativo seria mais esse, o momento de cancelar 

alguma bolsa pra alguém que efetivamente era carente, mas infelizmente não cumpriu, não seguiu as normas né, 

estipuladas. 

 

sss. A algo na legislação que você acha que deveria ser modificado, pois facilitaria o funcionamento do 

programa? 

R.: Ah, bom, no começo, quando a gente começou a estudar, porque a gente teve uma fase primeiro de estudo, 

de muito estudo da lei, de muito estudo de entendimento disso tudo, “ééé”, hoje, na época a gente achava que 

tinha uma ou outra coisa que atrapalhava né. Hoje eu penso assim, é, se você ta, ah, se a comissão ta bem 

assessorada, num, num, por um profissional que tenha uma visão mais de aspectos jurídicos, que inclusive 

digamos assim de interpretação da lei, você consegue através das normas internas, você tem a, a liberdade, a 

autonomia de fixar, enquanto comissão, você consegue, ah, criar e contornar alguma dificuldade que 

eventualmente o legislador, quando fez a lei não pensou. Porque, ah, eu fico pensando, o legislador ele faz uma 

coisa pensando em todos e obviamente não consegue contemplar as especificidades de cada instituição, então 

vai ter coisas que servem pra FURB e não servem “praa”, pra UNIVALI, pra FEBE, enfim, pra outra 

instituição. Então eu acho que assim, se você tem, ah, a lei obviamente vai apresentar uma ou outra dificuldade 
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de operacionalizar uma ou outra coisa, mas com um estudo de “ummm” bom acompanhamento de alguém da 

área jurídica, é possível contornar e atender a necessidade, então assim não existe nada tão, tão, ah, fora, 

digamos assim que chega ao ponto de prejudicar o andamento do, do processo.  

 

ttt.  Durante a sua gestão, foi sugerida alguma mudança na legislação do programa, seja a nível local, ou 

estadual? 

R.: “ Ééé”, eu tenho lembrança que na época nós tivemos uma grande discussão no Estado, porque a bolsa ela 

surgiu e contemplava as instituições da ACAFE, sistema ACAFE né. “Ííí”, como a bolsa é “destinad” e o 

questionamento surgiu das outras vindos dos estudantes, né, colegas estudantes de outras instituições não 

ACAFE, porque como a LDB abriu a, a, o, a possibilidade da, do nascimento, surgimento de tantas outras 

instituições, muitas, ah, até então que eram só ACAFE, surgiram muitas outras instituições que não estavam 

então contempladas, não faziam parte dessa associação. E estes estudantes vieram, ah, e participaram inclusive 

de alguns movimentos na Assembléia, ah, “ííí”, “i”, pedindo também então bolsas porque eles, “éé”, se 

sentiram lesados no sentido que eles também eram estudantes de nível superior. E a FURB como outras 

instituições apoiou esse movimento, porque nós também entendemos assim que, o, o, o, se o Governo é do 

Estado, e, e, se destina a alunos de ensino superior, obviamente que ele não pode tá restrito dentro de uma ou 

outra categoria. Então, “aaa”, a nossa instituição, juntamente com outras, ah, nós tivemos pelo menos uma ida 

pra “Assemblé”, ah, Asembléia Legislativa onde nós, ah, nos unimos a esses alunos do Estado, pedindo esse 

apoio, essa mudança na legislação, pra que seja contemplado pra todo e qualquer aluno de ensino superior, foi 

uma das mudanças, e, e aconteceu né, foi alterada. A outra que eu me lembro, era também uma destinação da 

parte, de parte dessa verba pra alguns projetos de pesquisa se não me engano, teria algumas cotas, uma 

diferenciação, porque existe o ensino, a pesquisa e a extensão por conta de universidade né, e, e também então 

“ahh”, alguma, alguma mudança de percentuais nisso isso também pelo que eu me recordo aconteceu. Acabou 

acontecendo nesse período também “umaaa”, uma ação direta de inconstitucionalidade vinda do Ministério 

Público, que se sentiu, “ééé”, no caso, né, não apto a participar da comissão em si, mas sim como um “fisc”, 

um fiscal de todo o processo do Governo num todo, então, também essa “DIM” aconteceu ali, e acabou a, a 

minha gestão, ah de presidência terminou, também com a saída do Ministério Público da nossa comissão e de 

todas as comissões que, que estavam atuantes. Então essas, são algumas mudanças assim que eu lembro, é, que, 

que ocorreram, que foram mais significativas assim, mais abrangentes né. 

 

uuu. Para você, valeu à pena ter presidido este programa? Por quê? 

R.: Com certeza valeu a pena, “eeu” repetiria, “ééé”, me “sintoo”, me sinti muito lisonjeada de poder 

contribuir. Acho que depende muito de cada um do que a gente conhece, do que a gente quer, do que a gente 

pode, dentro dessa comissão, depende muito de um movimento individual nosso, de uma consciência individual 

nossa prum coletivo, então, o fato de eu ter participado da comissão, é, possibilitou uma realização minha de 

“contribui”, de contribuição pra uma coletividade, uma coisa que eu não poderia talvez no meu cotidiano, na 

minha rotina aqui de trabalho na FURB, apesar de eu “tar” contribuindo, “ééé”, em termos operacionais né, 

no andamento, no caminhar da universidade, pra todo esse público nosso, eu “tando” lá dentro da comissão, eu 

pude fazer muito mais do que aqui. Então essa realização, essa história, é, essas pessoas todas que eu conheci, 

ah, profissionais, alunos, ah, eu, eu, dar um pouco do que eu sei e receber tanto do que me né, dos que 



 

 

- 153 - 

passaram por mim, é, foi extremamente gratificante, acho que vai ficar pra sempre na minha lembrança. Eu nem 

pensei que eu podia tanto lá dentro, senão eu já teria assumido a presidência antes, porque eu, eu já tava meio 

que embarrigando a presidência a um tempo, já podia ter assumido uns dois anos antes né, eu não assumi 

porque eu achava que eu não ia conseguir contribuir tanto quanto a presidência anterior, que era a Marilúcia. 

Eu que, o meu objetivo era manter aquele nível, ou melhorar, então eu esperei eu amadurecer mais né, então 

depois que eu sai até pensei, talvez até pudesse antes porque foi assim muito gratificante e tudo o que teve de, 

de, de dificuldades, de negativo, eu só vejo como positivo no final “porquee” a gente deu um salto aqui dentro 

da instituição, e ainda a nossa instituição pode contribuir com tantas outras instituições no sentido de 

aperfeiçoar esse trabalho dessas comições. E aí, como aquele seminário que a gente fez ali no, no, naquele ano, 

concluindo isso, pra mim fechou com chave de ouro, porque ainda a gente teve o feedback das outras, e ainda 

pôde passar experiência pra elas né, e obviamente, se eu tivesse permanecido na comissão,  “ahh”, a intenção 

que eu tinha e que eu deixei de proposta pro próximo gestor, pra próxima presidência era de continuar, é, 

promovendo esses encontros com as outras instituições, pra contribuir com elas no sentido de né, pra  

aperfeiçoá-las, né, de subsidiar um pouco mais com as questões mais burocráticas, mais é, jurídicas até, ah, e 

receber também né, que a gente tem que estar sempre se retroalimentando, então de ”tar” recebendo um pouco 

daquilo que está acontecendo lá fora, ah, enfim, uma, uma troca. Ah, não sei se as outras comissões tem alguma 

intenção, me parece assim que não teve prosseguimentos, mas até hoje, quando encontro uma ou outra pessoa 

de fora, de outra comissão, a primeira coisa que ela me fala era daquele seminário, daquele trabalho da 

comissão. Então isso é gratificante, as coisas boas que ficaram, não o que houve de dificuldades né, de negativo, 

mas o, o, positivo, e o, o resultado que ainda hoje as pessoas quando vão se inscrever no cadastro, elas pensam 

duas vezes antes de omitir e fraudar, porque ela sabe que a universidade ta trabalhando, que a comissão 

funciona. E esse legado é que é a minha grande satisfação.  

 

vvv. A algo que você queira complementar e que não abordamos? 

R.: Bom, eu deixo aqui assim, ah, ah, vamos dizer assim, no, no, conselho se é bom né, não daria né, não daria 

de graça, mas assim, os votos de que quem está participando dessas comissões atualmente né, ah, seja como 

presidente, seja como representante de qualquer dessas classes ali representadas, “quee” abracem a causa 

assim, com seriedade, comprometimento, porque o retorno é bom. O retorno ah, engrandece, são causas que eu 

considero assim como causa nobre, você não tem retorno financeiro, mas você tem um retorno social que não 

tem preço, não dá pra mensurar, então se a comissão, e, os membros, “éé”, fazem um trabalho sério, 

comprometido, ah, com certeza isso vai repercutir pra sociedade num todo, então quem vai pra comissão, já tem 

que estar preparado que é isso mesmo, né, existem os conflitos, as dúvidas, mas que quem procura acha, você 

procurando respostas você vai ver essas respostas e a instituição vendo que o trabalho é feito também apóia, 

então assim é um, um trabalho, eu, na minha opinião gratificante e aconselho que quem gosta e que quem 

trabalha né nesse meio só se envolva cada vez mais, e não se deixa abater por questões “éé”, de ordem, é, de, 

de infra-estrutura, ou de repente, de ah, questões políticas que apareçam né, que vai em frente, que siga firme, 

“porqueee” é, ah, uma situação assim que eu acho que contribuí com o aluno carente, o que mais a gente tem a 

dizer né. Se eu vejo ele lá dentro né. Hoje ainda vejo pessoas que estão se formando e que eu auxiliei a, a 

manter essa bolsa, então isso é, é gratificante né, não tem mais o que falar né. Só de ver eles continuar na 

universidade, a se formar, eu saber que eu contribui para que ele seja o profissional de amanhã, quem sabe até 
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vou ser atendida por esse profissional amanhã ou depois, é tudo de bom, não tem né, o que falar, né então que 

essas comissões todas do Estado de Santa Catarina né, continuem esse trabalho e que sejam uma referência 

para tantas outras né, no Brasil. 

 

www. Para encerrar: o que você espera do art. 170 daqui por diante? 

R.: Espero que ele continue levando a sério esse trabalho, que eu acho que ele sempre levou a sério. Ah, todo o 

histórico, por isso que eu também fiz, ah, questão de entrar nessa comissão, de fazer parte dessa história porque 

eu vi que os meus percussores fizeram um trabalho sério. Ah, não tavam ali pra brincadeira, pessoas realmente 

envolvidas, então, o que eu espero que essa comissão que esteja hoje aqui né,  que pense o que seja, que veja, é 

o que eu penso, tá fazendo um trabalho legal, continue nessa linha porque eu acho assim “quee” o pior já foi, 

né. É ter seu espaço, é ser respeitado, é ser reconhecido, é ter o mínimo de normas pra ser, pra serem seguidas, 

internas né. “Ééé”, tendo isso, ah você tendo vontade,  você faz todo o resto. Então o que eu desejo e espero 

dessa comissão que ta ali, é que prossiga, ah, nessa filosofia que a gente construiu, né, de nem passar a mão na 

cabeça do aluno, mas também de nunca ignorar as necessidades dele, de ver os porquês, de analisar e de 

acompanhar efetivamente ele. E não só querer trazer números, né, pra, pra mostrar, pra publicar, pra mim 

dizer: - Oh, tenho números assim. Não! É de saber das histórias, de acompanhar, e fazer o serviço bem feito. É 

isso o que eu quero da comissão. 

 

PERGUNTA DIRECIONADA 

 

Sobre o Seminário Estadual de Comissões do Art. 170 

Na verdade Eliomar, ele, a gente ah, pensou num evento, numa atividade que reunisse as comissões, que nem a 

nossa, ah, porque a gente trabalha muito isolado né, a gente vive no mundinho da gente, todo dia faz aquela 

mesma coisa, “ííí” como eu digo, como eu disse pra ti, parece que a gente ta meio que sentado encima de um 

formigueiro, não para quieto, então quando as coisas estavam estabilizadas, que a gente conseguiu ah, dar 

conta dos maiores problemas, das maiores dificuldades, a gente partiu, “praa”, pra uma coisa assim mais 

assim, vamos ver como está lá fora, o que que ta acontecendo, será que a gente tá em sintonia com a maioria, 

ah, foi uma curiosidade que despertou no grupo, que eu coloquei pra pra equipe como um questionamento se ele 

achava assim interessante de promover esse encontro, o que foi logo, é, acatado, e já criou um, um, um, um 

clima muito animado na equipe, todos acharam legal, né, aí eu consultei “aaa”, a própria nossa Divisão de 

Assistência ao Estudante, perguntando pra eles também se eles, ah, queriam participar, também já a própria 

CAE no caso a Divisão de Assistência aos Estudantes tinha já, a gente nem sabia, uma dinâmica de se encontrar 

com o, com a mesma divisão que eles tem com outras instituições, então o, a, a nossa divisão já fazia encontro 

com outras divisões de assistência ao estudante, então ah, elas já percebiam alguns problemas, que eu não 

estava conseguindo resolver trocando idéias. E aí reforçou justamente que a gente deveria fazer um encontro, 

onde nós, “ahh”, ah, nós não ficamos também perguntando pra instituição se ela queria ou não, nós decidimos 

daí como nós tínhamos autonomia, que a gente então “deci”, o formato ficou como sendo um seminário, pra 

que a gente pudesse, a gente corria o risco, mas a gente queria expor o que faziam, pra ser modelo, pra ser um 

laboratório pros outros também né. Ah, e também pra sofrer uma análise crítica das outras instituições né. 

Porque na realidade assim ó, a gente não tinha muito medo de ser criticado, também não tinha muito medo de 
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errar, porque eu acho que assim, tendo humildade, você reverte a situação. Erra uma, erra duas e depois 

conserta e parte pra melhorar né. “I”, o, o, o objetivo então do seminário era também, muito, de contribuir com 

as instituições menores, porque a FURB tava numa situação privilegiada no local onde ela ta inserida 

geograficamente, então a gente tá perto de Florianópolis tem possibilidade de ir muito mais pra Assembléia, ah, 

de se envolver com as questões políticas o que enriquece e muito o trabalho. Enquanto que outras às vezes 

muito mais distantes, ah, por estar distante geograficamente, pela situação financeira da instituição, ela ficava 

mais, ah, alheia a esse processo. Então a gente pensou em, em, em fazer esse seminário, nós convidamos “aaa”, 

algumas “entida”, ah, todas entidades representativas “daaa”, da comissão foram convidadas, no caso, na 

época eu não lembro bem, mas teve sindicato, o próprio DCE, ah, Secretaria aqui a Regional de Educação, a 

própria regional, ah, enfim, e aí, a, a, autoridades políticas também, a gente acabou convidando o deputado 

Paulo Eccel, né mais os que estavam sempre envolvidos, e todas as instituições que a gente tinha conhecimento, 

sendo ACAFE ou não, todas! A gente acabou até conhecendo instituição que a gente nem sabia que existia, que 

foi muito legal né, que eram pequenininhas mas ela já tinha uma sementinha, uma pessoazinha lá cuidando de 

comissão, né. Então todas elas foram convidadas e, a gente nem imaginava assim se teria adesão ou não, como 

que seria esse retorno. Então a gente, nós nos organizamos com toda a logística, né, ah, nós fizemos tudo, nós 

elaboramos o folder, fizemos a programação, e aí o objetivo foi, “ééé”, historiar, fazer um roteiro, desde o 

momento que o aluno entra aqui dentro na universidade, quando ele se cadastra nesse cadastro 

socioeconômico, pelo próprio processo dele, de, de, de entrevista, de seleção, efetivamente de que ele vai 

ganhar a bolsa, ele ganhando a bolsa, ele sendo acompanhado e investigado, o “pro”, o processo de 

fiscalização culminando com o final, suspensão e cancelamento, e aí a avaliação geral disso, né. “Ííí”, cada um, 

ah, dentro desse roteiro então a CAE, ah, iniciou sua apresentação como funciona ali, ah, depois nós comissão, 

como nos formamos, o Ministério Público, a participação deles super rica, super produtiva então também 

assim, muitos questionamentos a nossa procuradoria jurídica, foi questionada nas questões, tinha muito ah, 

muito questionamento, muita dúvida, ah que no meu tempo que a gente tinha e que demorou pra gente 

efetivamente fazer as denúncias pro Ministério Público, pra Polícia, dúvidas disso. É assim, eu vou cobrar do 

aluno e o dinheiro volta pra quem? Volta pro Governo, volta pra instituição, vêem pra comissão? E quem é 

legítimo isso? Quer dizer a gente se deparava com questões estritamente jurídicas e que a gente não queria 

nunca falhar pra prejudicar a instituição, porque obviamente se nós falhássemos em algum processo nosso, é, e 

o aluno se sentisse em algum momento lesionado, demandaria uma ação de indenização de dano moral, e 

restituição de valores, isso poderia dar “umm”, dar um volume que a gente nem se dava conta o tamanho disso 

né. Então o Ministério Público, o dr. Joubert estando junto conosco, sempre nos trouxe muito isso e ajudou a 

esclarecer e a procuradoria jurídica, é, dr. César, foi a pessoa que deu o, o parecer jurídico, que a gente pediu, 

a gente teve essa preocupação, pediu um parecer jurídico pra procuradoria, como que ela entende isso na 

prática, né, como funciona as questões de prestação de contas, nós somos ligados ao tribunal de contas, como 

que é essa questão de toda de papelada, então assim, no seminário a gente também teve a oportunidade de 

trazer (término da fita/troca), então toda essa discussão ela teve início, meio e fim. O seminário ele durou um 

dia todo. “Ééé”, a gente procurou ser o mais aberto com eles. Nós recebemos críticas, várias, né, ah, teve até 

algumas pessoas assim que foram até indelicadas na forma de, de colocar alguns trabalhos, assim, 

questionando alguns trabalhos nosso de uma forma assim indelicada né, mas, é, em nada abalou, em nada 

afetou o objetivo de ter feito esse evento. E, ao final quando nós, ah, terminamos essa análise, é, a gente não 
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conseguia sair do local porque de tanto que as pessoas ainda vinham né, queriam né, vamos trocar um e-mail, 

nós queríamos participar do próximo, não vamos deixar isso acabar. “Ííí”, a gente até, ah, eu acho todos os 

convidados, olha, eu não posso dizer que era 100% porque daí né vou ta até chutando, né, mas muitos, quase 

todas as instituições vieram estavam ali. E aí a intenção foi de que, como era o 1º seminário estadual de, das 

comissões de acompanhamento das outras, ficou combinado que haveria o 2º seminário e ele seria itinerante, 

cada instituição estaria sediando, um ano, a cada dois anos era a proposta um evento desses, pra reciclar, pra, 

pra se atualizar, o que que ta acontecendo e inclusive pra ter força pra mudança de lei quando necessários, né, 

e teve algumas instituições e a gente deixou aberto pra que elas se oferecessem , teve uma ou duas, eu acho que 

uma dela de Rio do Sul se não me engano, a UNIDAVI que se ofereceu pra sediar o próximo, só que como tu 

dissesse, depende muito da presidência ir atrás né, a gente, ah, assumir, quando é presidente não só ser líder, 

mas também, de, de fazer acontecer. Então assim, dependida de, de, de, de mobilização e aí eu não sei como que 

ficou, né o andamento desse trabalho, mas assim, a semente foi plantada, e, e só coisa boa, só coisa boa 

repercutiu e aí acabou então ali, bem no seminário, “éhhh”, foi a minha mais ou menos a minha despedida né, 

tava concluindo ali, é a gente já tinha feito algumas denúncias pra polícia, pro Ministério Público, já tava vindo 

algumas respostas, é, já tava, “ahh”, alguns processos crimes já dando né, dando início. Ah, o Ministério 

Público estava se despedindo naquela época porque daí efetivamente eles tavam fora da comissão. Essa ação 

tinha concluído decidindo que realmente eles não participariam mais da comissão né, então, culminou com um 

grande fechamento e que foi bem bacana, que foi legal “eee” pra minha avaliação também, super positiva. 
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APÊNDICE D – Transcrição da entrevista realizada com a 4ª Presidente da CEAFI, gestão 

2006-2007, SÂNDALO 72. 

 

xxx. Qual a sua avaliação sobre a política de financiamento estudantil: art. 170? 

R.: Eu penso que ela, que ela seja boa. “Táá”, “´ééé”, o problema é justamente esse, são pessoas que não, não, 

não condizem com a verdade acabam, e, acabam usufruindo dessa bolsa, mas penso de que essa política seja 

boa. 

 

yyy. Quais são os objetivos do Art. 170? 

R.: Pra que pessoas carentes possam estudar. Que não tenham condições de pagar integralmente, ou pagar a 

faculdade. Tem uma renda estadual que possa, é, cobrir então esses gastos.   

 

zzz. Durante a sua gestão, o Art. 170 conseguia atingir os seus objetivos? 

R.: Na verdade assim, a procura é muito grande para o valor que, “ééé”, distribuído né. Então, claro que não 

atende todos os objetivos. O ideal seria que todo mundo pudesse ter acesso, mas como a procura é muito 

grande, e a verba não é tão grande assim, então muita gente fica de fora. 

 

aaaa. Como você sentia a relação da universidade com o art. 170? 

R.: A FURB em si, ela “tinhaaa”, “ééé” bastante interesse nesta verba, “eê”, principalmente para que fosse 

dividida de forma bem justa, “eê”, também sempre teve o interesse de que todos pudessem “éé” usufruir, mas 

na verdade não é possível. 

 

bbbb. Como você sentia a relação do art. 170 com o Governo do Estado? 

R.: Você diz a nossa comissão, ou...? (É repetida a pergunta com palavras semelhantes) Não, nunca tive. 

Naquilo que eu participei, nunca tive dificuldades de relação, ou alguma dificuldade de é documentos, auxílio. 

Nunca vi problemas em relação a isso. 

 

cccc. A verba repassada era suficiente para atender a demanda? 

R.: Não era suficiente.  

 

dddd. E o repasse por parte do Governo do Estado, vinha sempre na data estipulada?  

R.: Normalmente não, atrasava bastante, principalmente durante a minha gestão. 

 

eeee. O Art. 170 apresentava limitações? Em caso positivo, quais? 

R.: Limitações no caso da verba né, então, “ahh”,  como não tinha dinheiro suficiente no caso para atender de 

forma mais justa, a reclamação é em relação ao dinheiro mesmo. A procura era muito maior do que o dinheiro.   

 

ffff.  Como você percebia o processo de seleção dos contemplados com a bolsa de estudos? 

                                                 
72 Nome fictício, visando preservar a identidade da entrevistada. 
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R.: Bom, como eu já disse, “ééé”, os critérios de avaliação que a universidade adota, adotava na época, eu 

entendia como bastante justo dentro das medidas que são possíveis né. Claro, não é possível, é possível, fazer 

com que todos recebessem, então a universidade se viu obrigada a adotar um critério para que fosse feito o 

repasse o mais justo possível.   

 

gggg. Como ocorreu o início de seu envolvimento com o art. 170 aqui na FURB? 

R.: Bom, eu participei primeiramente como integrante da universidade, “éé”,  e depois assumi a presidência.  

 

hhhh. Por que você tornou-se Presidente da Comissão? 

R.: Então, eu me candidatei, e fui eleita como presidente.  

 

iiii.  Quais foram às maiores dificuldades que você sentiu enquanto Presidente da Comissão? 

R.: Bem dificuldades, é justamente é, esta da verba que atrasava, e o valor, que nunca era o suficiente para que 

todos pudessem ser amparados, apesar de que lá o nosso trabalho era, era, era de realização, salvo algumas 

dificuldades que nós tínhamos em relação aos órgãos, por exemplo em relação aos órgãos federais, os órgãos 

estaduais, com relação a exemplo se o aluno tivesse algum patrimônio, então eu acho que essas informações 

deveriam ser públicas, por não termos acesso, encontrávamos essa dificuldade, pois não tínhamos como 

confirmar essa informação.  

 

jjjj.  A estrutura de trabalho dava condições adequadas para a Comissão desempenhar o seu papel? 

R.: Na verdade a estrutura que nós tínhamos era, era, respondida pela universidade, então, “ééé” na medida do 

possível nós tínhamos até que uma boa estrutura, pois a universidade dava até automóvel para procedermos 

acesso externo, nós tínhamos sala, computador, acesso a internet, tudo financiado pela universidade, então, 

nesse sentido, “elaa”, a estrutura era boa, mas se for considerar o Estado, não fornecia nada para nós! Então 

era tudo a universidade que nos amparava. 

 

kkkk.  E as denúncias que chegavam, eram todas apuradas? 

R.: No inicio não né, mas aí a gente, “ahh”, pegou até um certo ponto onde praticamente todos a gente 

conseguia apurar. Na verdade assim ó, até, porque muita pergunta vinha repetida, nós já tínhamos avaliado, 

então essas, “éé”, situações que nós já tínhamos visto, é, nem sempre a gente retomava. Mas, “ahh”, de 

qualquer forma a gente fazia uma avaliação prévia, aquelas, ah, que nós víamos como mais gritantes, e tentava 

apurar principalmente as mais, “vamô” dizer, assim, que fossem as mais importantes né. Mas, todas, todas, a 

gente não conseguia apurar.  

 

llll.  Ainda em relação às denúncias. A estrutura disponível para desempenhar o trabalho investigativo 

por parte da Comissão era a ideal? 

R.: Na verdade assim, omo já falei. As dificuldades que nós tínhamos era em relação a confirmação, “éé”, 

perante a alguns outros órgãos, “éé”, confirmação do patrimônio dos alunos né, é, por exemplo né, a polícia, 

ela não disponibilizava para nós a informação, “ééé”,  de automóvel da pessoa né. E isto eu entendendo de que 

era bastante importante né. Porque às vezes a gente não tem,” éé”, o aluno omitia a informação do veículo, e a 
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gente não tinha como confirmar se ele realmente tinha ou não. Ah, o fato de é de que durante um período a 

gente conseguia confirmar através de uma pessoa que trabalhava num órgão, fez essa consulta pra nós, senão 

era bem difícil. 

 

mmmm. Qual a sua análise sobre todo este processo de denúncias e corte de bolsas por falsificação 

de documentos e informações?  

R.: Bom, eu penso assim. Ah, pelo trabalho que nós fazíamos, “éé”, nós conseguíamos com isso, ah, fazer com 

que as pessoas pelo menos, ah, fossem mais verdadeiras nas informações. Nós realmente, ah, demos, ah, 

prosseguimentos algumas denúncias que foram até encaminhadas ao, ao Ministério Público. Isto fazia com que 

as pessoas sentissem “éé”, sentissem um pouco de medo de fazerem alguma fraude, ou de omitir alguma 

informação, diminuindo a falta de informações, fazendo com que as pessoas fossem mais verdadeiras naquilo 

que informavam.  

 

nnnn. Como você avalia a assiduidade dos membros da comissão nas reuniões? 

R.: Não, “éhh”, não tivemos problemas assim, apesar de, alguns integrantes, como no final da minha gestão a 

gente teve problemas, mas no decorrer não. Houve algumas mudanças, algumas pessoas saíram, em razão no 

final não conseguimos manter a assiduidade, mas “éé”, na grande, na grande maioria do tempo as pessoas 

estavam presentes.. 

 

oooo. De que forma a comissão toma ciência das leis que regem o programa? 

R.: Essa legislação a gente “´éé”, a gente tomava ciência na verdade assim, “éé”, pela própria universidade, 

né, pela própria Assistência que nos ampara sobre isso, e pelos próprios jornais, a legislação estadual que 

também nos auxiliavam bastante, e a “próóópria” “ Coordena”, Coordenadoria de Apoio ao Estudante. 

 

pppp. Como você avalia o trabalho dos membros da comissão em sua gestão? 

R.: Eu avalio como muito boa. Nós tínhamos integrantes muito ah, é, assíduos no início né. Participaram 

durante grande parte do período, o que gerou um trabalho muito bom. 

 

qqqq. Durante a sua gestão, houve algum momento, seja positivo ou negativo, mas que lê marcou e que 

você queira destacar? 

R.: Bom, agora no momento não me recordo. 

 

rrrr.  A algo na legislação que você acha que deveria ser modificado, pois facilitaria o funcionamento do 

programa? 

R.: De momento assim não, não teria nada pra modificar não. 

 

ssss. Durante a sua gestão, foi sugerida alguma mudança na legislação do programa, seja a nível local, ou 

estadual? 

R.: Durante a minha gestão não. 
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tttt.  Para você, valeu à pena ter presidido este programa? Por quê? 

R.: Sim, valeu a pena. “Eéé”, primeiramente pela, a, pela constituição né, nós como cidadãos né, conscientes 

do nosos trabalho. E por ser um trabalho de fiscalização, acho isso bem importante, como cidadão mesmo. 

 

uuuu. A algo que você queira complementar e que não abordamos? 

R.: Na, nada mais. 

 

vvvv. Para encerrar: o que você espera do art. 170 daqui por diante? 

R.: Na verdade eu só espero, na verdade não quero pensar muito alto, mas eu espero critérios que todos possam 

usufruir, né, de acordo com a lei, que as pessoas possam usar de acordo com a necessidade. Que as pessoas não 

burlem para que possam se aproveitar em detrimento pra, pra, das pessoas carentes. 
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APÊNDICE E – Transcrição da entrevista realizada com o atual Presidente da CEAFI, desde 

2007, 73BÉTULA. 

 

wwww. Qual a sua avaliação sobre a política de financiamento estudantil: art. 170? 

R.: A gente entende “quee”, esse financiamento, a gente não pode perder de vista “quee”, a atuação dele é pra 

incentivar o estudante a manutenção na Universidade. O que ocorre é a dificuldade principal hoje é no repasse, 

“porquee”, a política ela é estadual, então “pors” vez, por vez ela é alterada né, o ano passado a gente tinha, 

vou te usar um exemplo, 8 parcelas no ano, e geralmente ela não vem, no semestre que ta vinculado, então tu vê 

que esse ano a gente tava repassando ainda parcelas vinculadas ao semestre passado. Então 2008/1, 

repassando verbas de 2007/2, isso cria um, um certo constrangimento pra instituição, porque na manutenção do 

aluno ela acaba tendo que rolar débito de um semestre para o outro e uma expectativa no aluno, porque o aluno 

não consegue manter em  dia as parcelas, ele mantém a parcela, “ééé”, paga, mas geralmente em semestre 

posterior. Só que sem dúvida o art. 170 tem beneficiado aí em torno de 1.000, 1.100 alunos todo semestre. A 

gente não pode perder de vista que esse é “aa”, é o foco dele né. Esse ano a gente tem programado 10 parcelas. 

“Tamo” em maio, o convênio ta assinado, mas ele ainda não foi publicado. Não entrou dinheiro ainda. Já 

“tamo” quase com um novo semestre sendo contratado, e o aluno não sabe se essa bolsa vem ou não vem. 

Então é, é isso que tem gerado dificuldade, e sempre essa dificuldade estoura na relação da universidade com o 

aluno, porque ninguém mais lembra que isso é do governo, a, a relação é, é entre as duas partes aqui que tão 

sendo contratados, então vejo que ali tem “uuum” um certo ruído sim. 

 

xxxx. Quais são os objetivos do Art. 170? 

R.: Como falei anteriormente, o, o art. 170 nasceu pra “normatiza” um repasse estadual. Lógico que isso tem 

motivação política também, né, a gente não pode, é, fazer, é deixar isso passar, tem motivação política, porque, 

na época foi, se eu não me engano, “éé” o governador era o Esperidião Amin. Fez um, um “certoo”, uma 

abordagem diferente, que é uma obrigação do estado, isto “táá”, é legislativo né. Éh, o objetivo, o foco é o 

financiamento do aluno. O que tem mudado Eliomar é o seguinte ó: como eu falei na, na pergunta anterior, a 

cada ano existe uma alteração, e a alteração de percentual ela dificulta no repasse. E, eu acho que aí o Governo 

pode estreitar um pouco a relação com quem faz o apoio ao estudante em cada universidade, pra entender um 

pouquinho como é que funciona. Não adianta eu dar 50%, é, fechar pra uma, uma, “umaa”, fazer um corte de 

50% “noo”, no repasse. É obrigado a repassar 50%. Só que 30 já podia ajudar. Esses 20 podia ajudar um outro 

aluno. Tu acaba distribuindo pra quantidade maior de alunos né. Então isto tem, é, tem engessado um 

pouquinho nesse processo né. Então o objetivo dele é financiar o aluno, só que, às vezes com essa preocupação 

de, de, de mudar a legislação, nós, não ta preocupando em quantos vão atingir, e como vai atingir, talvez aí é 

preciso dar uma, uma refletida e buscar um pouquinho de subsidio em quem opera isso na universidade. 

 

yyyy. Durante a sua gestão, o Art. 170 tem conseguido atingir os seus objetivos? 

R.: Tem conseguido, tem conseguido sim. A “gentee”, “éé”, sem dúvida, se tu pegares estatísticas ali do apoio 

ao estudante, tem atingido sim, porque tem atendido aos alunos, “i”, “i” diante do, da operação que a gente faz 

                                                 
73 Nome fictício, visando preservar a identidade do entrevistado. 



 

 

- 162 - 

aqui na universidade, porque o governo repassa o recurso, a gestão é de cada instituição, a gente tem um, um, 

um processo bem consolidado. Onde através de documentação, de, de, de todo um cadastro que ele faz prévio, 

tu acaba limitando esse repasse a quem comprova necessidade. Por vezes “issoo”, a gente acaba, é, 

descobrindo que não, mas na maioria, na maioria das vezes tem atendido. 

 

zzzz. Como você sente a relação da universidade com o art. 170? 

R.: A gente fica na expectativa, que, tu imagina, num universo de 12.000 alunos, 1.000 são “atendi”, 1.000, 

1.200 são atendidos pelo 170. Isso, 10% dos alunos tem sido beneficiados com esse programa né. Então a gente 

entende e que como, geralmente,  toda as, as, a  discussão que a gente tem feito, é leva o mérito financeiro na 

manutenção do aluno, isso é fundamental. E a gente sempre tem a expectativa de manter e inclusive ampliar, 

agora com o município, e porque não, uma tentativa de ampliar no estado. 

 

aaaaa. Como você sente a relação do art. 170 com o Governo do Estado? 

R.: Olha Eliomar, o que que eu vou te responder nesta pergunta artigo 170, Governo do Estado. Isso, o que eu 

tenho, o que eu  posso te dizer nessa relação. O 170 é uma obrigação do Estado, mas nem sempre a gente vê que 

o estado dá prioridade pra ele. Vou, vou voltar no que eu te falei nas perguntas anteriores: tu vê que nós 

“tamo” em maio e o repasse ainda não foi feito. Não sei se é por problema, é, de dotação orçamentária, sei lá o 

que. Mas a, o que se indica em tudo quanto é locução, é que a educação ta em 1º lugar, mas não é bem assim. 

Então, o aluno que trabalha, que o nosso aluno hoje ele não é um estudante trabalhador, é um trabalhador 

estudante. Chega uma hora que ele não vislumbra esse financiamento ele vai embora. Né, então, é, talvez isso 

né. O, o Governo do Estado ter uma relação mais próxima, a gente sabe da dificuldade, o Governo do Estado 

não trabalha só com a educação, trabalha com saúde, com uma infinidade de, de, de ponta, mas vir aqui estudar 

um pouquinho de como a gente pode modificar atender com o “memo”, “memo” valor de verba. Amplia depois 

se der, mas vêem aqui e apreende um pouquinho com a gente né. Então assim, acho que isso, essa relação, não 

é só de protesto, não é só de manifesto em Câmara, não é isso, vêem aqui conversa, aprende, coloca realmente 

representante aqui que possa funcionar como interlocutor dessa relação, e não pra vir aqui suspeitar de como a 

gente ta repassando, porque isso a gente já sentiu em algumas reuniões que a gente tem feito, vêem aqui 

achando que a gente “benefi”, beneficia um e não o outro, e não é isso, o nosso intuito não é esse. 

 

bbbbb. A verba repassada é suficiente para atender a demanda? 

R.: Se pudesse vir verba pra atender 11.000, 12.000, 15.000 melhor. Isso eu acho que é o, isso eu acho que é 

”umaa” atenção que o governo tem que ter, justamente por isso né. Se a proposta é, ampliar, o benefício pra 

educação pra promover, ééé, o desenvolvimento do Estado, o Governo é que tem que ver se essa, se essa verba é 

suficiente ou não. Tenho certeza que eles não vão achar suficientes, mas diante do modelo que tem, é o que é 

possível. Suficiente seria se a gente pudesse financiar 100% de todos os alunos, mas isso a gente sabe que ta 

muito longe né. 

 

ccccc. E o repasse por parte do Governo do Estado, sempre tem sofrido atrasos?  

R.: Geralmente, é freqüente este atraso ta. Tanto que já virou uma praxe, o aluno sabe que não vai entrar. 

“Ééé”, esse repasse no momento em que ele consolidou o cadastro e a expectativa. E como eu te falei antes, isto 
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gera, um conflito muito grande na relação da universidade com o aluno. Porque sempre é manifestação de que 

a universidade tem que tomar partido de algum, pra alguma das pontas, e não dá! A gente ta aí no meio desse 

sanduíche né. A gente precisa do aluno, precisa desse repasse do governo, e todo mundo precisa um do outro 

aqui, então a gente fica nesse meio, é uma “brigaaa”, é um conflito “muitooo”, inglório pra nós, “porquee”, é 

tem aluno que tem, “chego”, ah, a perguntar se isso vêem ou não vêem e a gente não pode adiantar esse 

recurso, porque, a gente acaba gerando recursos próprios e nós não temos condições de fazer isso né. E o 

repasse  atrasa, não tem dúvida “oo” Eliomar. 

 

ddddd. O Art. 170 apresenta limitações? Em caso positivo, quais? 

R.: A limitação ta, tá nisso que eu te falei, nessa lógica da legislação né, de “quee”, percentuais né, é, é, a 

abrangência de recurso. Isso tudo assim precisa ser estudado, porque eu não sei em que período essa lógica foi 

adotada né. Número de repasses. Então assim, aprender um pouquinho, né. Constitui uma comissão, 

interestadual, não precisa ser só de Blumenau, ou só do Médio Vale né, pra entender que cada lugar tem 

“ummma”, um caráter específico certo.  Se tu for pro litoral, é de um jeito, se tu “fo”, e o valor das 

mensalidades também muda. Então essa limitação a gente sempre tem, porque o recurso que vem, vem com 

uma, com uma ordem expressa de valor “eeee” a gente, tu vê que esse semestre nós vamos atender 900 alunos, 

ano passado foi 1.200. Então 300, se a gente for, friamente ficam fora né, então eu entendo que essa é a maior 

limitação hoje tá, além do repasse atrasar. 

 

eeeee. Como você percebe o processo de seleção dos contemplados com a bolsa de estudos? 

R.: Olha, eu posso falar do nosso aqui né. O nosso processo ele ta sendo construído. Olha Eliomar, porque 

“aa”, o Apoio ao Estudante, antes era Assistência ao Estudante era uma divisão, “êêa”, ao longo dos anos isso 

foi sendo construído um processo “muuuuito” detalhado, pra gente o minimamente possível cometer injustiça. 

Então todo o procedimento prévio de cadastramento do aluno, ele é feito, ah, eletronicamente. Comprovado por 

documentação. Se o aluno esqueceu alguma documentação é dado o prazo pra que ele possa, “ééé”, novamente 

compor essa documentação. Isso dá um rol de, de, é um dossiê de cada aluno, para gente verificar realmente a 

situação do grupo familiar, da situação financeira, pra contemplar ele diante de um ranqueamento de 

pontuação. São 3.000 e tantas inscrições, desses só 1.200 são selecionados. O aluno não foi retirar o repasse da 

bolsa, o próximo da lista é chamado. Então assim, eu entendo que o nosso processo pode ser aperfeiçoado. 

Gera uma mão de obra danada aqui dentro, porque, tu imagina gerenciar 3.200 “ééé”, na expectativa de 

receber algum tipo de benefício né, por isso que eu te falei do percentual, algum tipo, nem todo mundo quer 

integralidade ou 50%, “eee” por vezes a gente não consegue atingir.  

 

fffff.  Como ocorreu o início de seu envolvimento com o art. 170 aqui na FURB? 

R.: Como eu trabalho, a “gent”, eu trabalho na FURB bastante tempo né, “eee”, e muito tempo eu trabalhei na 

administração, do meio mesmo né, fazendo aquisição e depois eu vim mais pra ponta, trabalhando na, na praça 

de atendimento ao estudante. E ali a gente começa a se relacionar, “eee”, relacionando com o Apoio ao 

Estudante, a gente entendeu que podia colaborar de alguma forma. Pra construção de um processo mais sólido 

também lá nesse acompanhamento né, porque como ali é tudo um trabalho voluntário né, a gente tem 

representante de várias entidades, então consolidar uma normativa tal, e aprender um pouquinho também, 
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porque sempre é a oportunidade da gente aprender né, “entããão”, eu quis, eu quis participar dessa comissão 

também pra ver quais são as dificuldades e ver aonde a gente pode colaborar. 

 

ggggg. Por que você tornou-se Presidente da Comissão? 

R.: Aí é uma indicativo de como a gente ta na casa, eu já tenho um pouquinho de experiência “néé”, diante dos 

colegas que estavam chegando, e por representar a FURB, aí ah, sugeri, eu me voluntariei em ser Presidente, e 

o pessoal concordou e sem problema nenhum a gente tem tocado o trabalho.  

 

hhhhh. Quais são às maiores dificuldades que você sente enquanto Presidente da Comissão? 

R.: É justamente essa participação. Por ela ser voluntária, né, “eee” também ela gera uma série de conflitos, de 

repente tu é um aluno, porque ali tem representante do acadêmico, administrando a situação de um outro 

acadêmico, via denúncia, “entããão”, muita gente começa o trabalho e desiste no meio do caminho, porque, é 

um trabalho em que, é, a gente tem formalizado bastante pra que não seja subjetivo, e na objetividade muitas 

vezes tu fere relações né. Então a troca de membros nesta comissão “teeem” gerado algum tipo “deeee” 

dificuldade, porque, a cada membro que chega novo a gente tem que ensinar o processo, estabelecer de novo as 

normas, e tal, mas assim, tem a contento, tem, tem acontecido as nossas reuniões e encontros. 

 

iiiii.  A estrutura de trabalho dá condições adequadas para a Comissão desempenhar o seu papel? 

R.: Dá, a única, o, o único senão aí “éé”, de novo, como é voluntarismo né. Que bom, sorte que hoje, que hoje a 

gente tem uma comissão que tem representado bem, tem sido é, pontual, competente, tem se imbuído mesmo de 

qual a funcionalidade dela, isso pode gerar problema, porque como voluntário você quer, ou colabora se quer, 

então talvez isso, uma estrutura formal, antes tinha um promotor que participava da comissão, hoje não mais, 

eu, eu, nesse, nessa, período da história eu não sei porque que ele saiu, talvez sustentasse mais, porque ali tem 

muito caráter técnico né. Na formulação dessa comissão, eu pedi “queee”, eu pedi que tivesse alguém da, da 

parte jurídica, pra, pra ajudar, porque tu ta ferindo, ta ferindo alguém de alguma forma, né, e as vezes é direito 

“entããão”, é, isso foi muito importante. Na época, na época que a gente montou essa comissão, eu pedi que 

viesse alguém da parte jurídica, é suplemente, mas é uma colega que tem ajudado bastante na direção desse 

trabalho. Mas é isso, assim o, o, Eliomar, como precisa ter representante e isso é estadual, é norma estadual, 

representante desse, desse, desse segmento, e fica muito voluntarismo, isso pode sugerir uma precariedade na 

atividade. Seja por, por reuniões, seja porque: “- Ah, não vou avaliar essa denúncia agora porque não”. A 

gente tem feito um processo de avaliar toda a denúncia ta, é a pertinência dela, formulação dela, pra não 

atingir qualquer um por um denuncismo barato aí. Mas é como te falo, por ser, por ter essa fragilidade, pode 

dali de 100 denúncias, tu avaliar uma. Então o objetivo da comissão não ta sendo atingido. Essa que eu to 

participando e as outras pelo que vi no histórico tem atendido, mas tem essa fragilidade. 

 

jjjjj.  E as denúncias que chegam, são todas apuradas? 

R.: Todas, de alguma forma apuradas. Tem denúncia que chega sem um mínimo de estrutura, o mínimo de 

fundamentação. A gente devolve ao denunciante, né, a maioria das denúncias são anônimas, mas a gente 

devolve, seja ela por e-mail ou por telefone, no seguinte sentido: dá uma melhorada na denúncia, formaliza um 

pouquinho mais, a gente preserva nome sem problema nenhum, mas desde que dê algum subsídio pra gente 
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buscar esclarecer o fato. Não adianta eu vim aqui dizer: “- Pô, o Eliomar ta andando de carro!”. Isso 

não”ééé”, não é uma denúncia factível, desde o momento em que ele tenha colocado que não tem veículo no 

cadastro sócio-econômico, aí sim, então assim, o pessoal tem denunciado muito mais pela relação do que o 

preenchimento do cadastro e o que é critério pra ele ganhar a bolsa. Então assim, a gente sempre tem 

orientado, vê o que é critério, se ta fora do critério denúncia, a gente vai atrás. A gente tem acompanhado bem 

isso.  

 

kkkkk.  Ainda em relação às denúncias. A estrutura disponível para desempenhar o trabalho investigativo 

por parte da Comissão é a ideal? 

R.: Ideal, eu não posso te dizer se ela é ideal, mas ela é suficiente. E nisso eu posso te falar da FURB que tem 

dado ampla condição pra gente trabalhar, ta. Desde, de, de, é, estrutura física até veículo, se a gente precisar 

deslocar pra outra cidade, fazer uma investigação, a gente tem feito, sem problema nenhum. 

 

lllll.  Qual a sua análise sobre todo este processo de denúncias e corte de bolsas por falsificação de 

documentos e informações? 

R.: Houve uma época em que isso tinha diminuído ta. “Ééé”, justamente porque esse critério de, de, de, esse 

critério prévio de cadastramento, ele dá uma filtrada muito grande. Porque fazer a bula disso é muito difícil. 

Segundo, porque as outras comissões que trabalharam antes e trabalharam bem apontaram algumas 

irregularidades e isso gerou um certo incômodo “nooooo”, no fraudador. Mas como isso dá uma “armonada”, 

começa a voltar. Pra teres uma idéia, desde agosto até agora a gente identificou das denúncias, procedência, se 

eu não me engano em 14. Agora a gente ta publicando nos murais, os, os alunos que não receberam e o curso 

justamente pra divulgar o trabalho que a comissão tem feito. Mas ainda existe, desde omissão de documento até 

fraude. A gente teve um caso de fraude de assinatura durante esse semestre. Mas o volume já diminuiu ta 

Eliomar, já foi mais. 

 

mmmmm. Como você avalia a assiduidade dos membros da comissão nas reuniões? 

R.: Isso foi um acordo que a gente fechou desde o início ta. Como tem representação estudantil e da 

comunidade externa, quando um membro não pode ele justifica, e quando ele não pode mais participar ele pede 

substituição, “porquee”, é o nosso trabalho a gente orientou do seguinte: no mínimo um representante de cada 

entidade pra assinar o parecer final e no mínimo dois pra fazer a diligência, a investigação. Isso tem ocorrido e 

de instituições diferentes ta. Vai montar uma parceria pra investigar alguém, se o aluno do curso de direito tem 

um processo do curso de direito a gente troca, justamente pra não criar “essaa”, essa dificuldade. E tem feito 

isso paritário e tem dado certo. 

 

nnnnn. De que forma a comissão toma ciência das leis que regem o programa? 

R.: A gente tem acompanhado, “ééé”, tanto pelo governo como aqui pelo apoio ao estudante, que tem “noo”, 

assim, importante que, o apoio ao estudante não pode fazer isso porque é o que gera todo o arquivo, todo, e por 

força de lei estadual. Mas a gente tem a parceria muito próxima, então, essa atualização de, de, formulações, de 

legislação ou alterações no procedimento a gente tem acompanhado por aqui. 
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ooooo. Como você avalia até o momento o trabalho dos membros da comissão em sua gestão? 

R.: Olha, eu achei, quando a gente começou, porque todos que começaram eram, vou usar o termo, eram bem 

verdes né, porque a gente acabou renovando toda a comissão. Eu imaginei que a gente ia ter mais dificuldade, 

mais justamente porque a gente tem usado a técnica, “eee”, “ee”, e não a informalidade, a formalidade, eu 

acho que a gente tem conseguido alcançar bastante êxito. A gente deixou tudo isso formalizado por escrito ta, 

não é nada verbal. Todas as reuniões são feitas atas, a nossa normativa ta inclusive no site da, do CEAFI. 

 

ppppp. Durante a sua gestão que ainda transcorre, houve algum momento, seja positivo ou negativo, mas 

que lê marcou e que você queira destacar? 

R.: O que me marcou foi justamente isso né, “ééé”, quando a gente chamou, “éé”, constituiu a comissão pra 

fazer os trabalhos eu imaginei que ia ser difícil, e é difícil, mas o pessoal que tem pego os “processo” pra fazer 

análise, não tem feito corpo mole não. Tem feito “investigaçãooo” por telefone, tem cumprido as normas pra 

que não seja, “éé”,  levantado nenhum tipo de danos, seja “eleee” físico, inclusive moral. É, tem fugido um 

pouco da “avaliaçããoo” informal, essa subjetiva, que é mais sensível pro caráter mais objetivo e por isso a 

gente deixou a, essa entrevista que é um das fases da, do processo por último, porque ali onde tu pode 

“acabaaar” te fragilizando e, e tomando um parecer, “éé”, que não seja o mais correto e assim, o pessoal 

adotou esse padrão de comportamento Eliomar, em todas, em todos os processos ta. Então a gente, depois do 

parecer constituído, o relator leva pra reunião e a gente discute em conjunto, e se tiver alguma correção a gente 

faz em conjunto, porque daí ele tem, esse relator tem uma percepção do grupo né, do que a gente fundamentou, 

e tem dado certo, então isso pra mim é um, uma coisa que me marca, porque a partir do momento que tu 

consegue, numa comissão, que trata de repasse de recurso, que trata de denúncia, que vai levantar uma série de 

questões aí, consegue fundamentar um processo e levar ele a frente, diante de várias investigações, acho que 

isso aí é importante a gente consolidar. 

 

qqqqq. A algo na legislação que você acha que deveria ser modificado, pois facilitaria o funcionamento do 

programa? 

R.: Pra opinar é assim, era importante pra gente não fazer uma opinião, “ééé”, muito parcial, era importante a 

gente estudar um pouquinho mais sobre a legislação né. “Ahhh”, eu pedi, já no início desse trabalho a gente 

solicitou a, a parte técnica, que a gente tem muito, “éé”, não é tão, a gente é mais prático né, pra que a parte 

técnica desse uma avaliada, e há conflito ta, na legislação estadual e na “legislaçãããoo” da comissão. Então 

assim, o que eu tenho pedido, é, pra elas dá uma verificada, só que a proposição é a nível estadual né. Então 

assim, a gente tem feito alguns ajustes mas principalmente como a gente é muito novo nisso, ta vendo na prática 

como é que isso funciona. E tem apontado alguns elementos que a gente vai pode ao fim desse semestre 

provavelmente indicar, também pro nosso interno ó, “vamo” tentar mudar, é muita coisa, é muito documento, 

sei lá, tentar reestruturar, porque Eliomar esse trabalho de distribuição de recursos onera bastante a 

instituição, não só financeiramente, porque tem uma estrutura toda parada pra isso, como o tempo né, então 

assim, tu vê que a gente, que o cadastro sócio-econômico acabou agora, nós vamos soltar uma lista, isso é 1.000 

e poucas pessoas vindo aqui saber que ganhou, e mais 2.000 vindo aqui saber porque que que não ganhou. 

Então a gente tem focado uma estrutura basicamente pra distribuir esse tipo de recurso e não dá mais né. A 
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estrutura moderna hoje, pra tu é, sanear uma instituição, tu não pode ficar com uma estrutura só pra repassar 

esse tipo de recurso. 

 

rrrrr.  Durante a sua gestão, já foi sugerida alguma mudança na legislação do programa, seja a nível local, 

ou estadual? 

R.: Não. O indicativo que a gente “teem”, tem pra fazer é esse. A gente ta primeiro estruturando, ver o que é 

conflitante do Estado pra cá e porque que essas alterações são feitas de lá pra cá sem, “essee”, essa busca 

prévia né de como é que tem acontecido esse repasse. Porque o que, a preocupação do Estado é em repassar o 

recurso e depois ter a prestação de contas. Mas esse como foi feito a gente sente que não tem a preocupação 

devida. E se foi atingido o objetivo realmente, que é atingido, o aluno é atendido certo. Esse é o objetivo 

principal do repasse, mais quantos foram, como foram, quantas parcelas chegaram até lá. Então, isso a gente 

tem feito levantamento e agora pra prática né Eliomar a gente ao final desse período deve fazer algumas 

avaliações e encaminhar, tanto pro interno como pro externo.       

 

sssss. Para você, vale à pena presidir este programa? Por quê? 

R.: Vale, é complicado mais vale! “Ééh”, vale porque a gente aprende, aprende bastante coisa. Aprende 

principalmente com as pessoas que tão aqui né. Aprende, como o externo tem visto a FURB, que também é 

importante, a gente vai pra uma reunião, com o representante da comunidade, e o pessoal tem em mente, muito 

do que é falado aí na mídia, de que a uma escolha pra repassar a bolsa, de que não há critério bem, “ééhh”, 

bem, bem consolidado, bem feito, bem planejado. Isso surpreende, porque a primeira coisa que a gente fez na 

nossa primeira reunião, além de, “ééhh”, de levar a proposta de fundamentação, “éé”, na operação do grupo, 

foi mostrar a instalação e  mostrar como é que funciona. Aí viu de como isso se dá. Que não é escolha pontual, 

que é um critério, que é uma seleção, que às vezes dá furo mais aí tem a comissão através de denúncia pra 

tentar resgatar isso e o próprio Apoio ao Estudante quando faz a, a entrevista, aponta ó, aqui eu não vou poder 

chegar mais talvez a comissão consiga. Então, isso daí é interessante porque também, eu to aqui é pra defender 

o repasse justo, mas também to aqui pra defender a instituição, “porquee”, esse tipo de coisa marginaliza muito 

né. Porque é como eu te falei, tu atende um terço de quem vem pedir, isso gera na comunidade que a FURB não 

ta querendo repassar o recurso devidamente, não é assim. A gente tem feito, esforço inclusive de repassar para 

mais alunos tentando diminuir o percentual, mas não tem conseguido. 

 

ttttt.  A algo que você queira complementar e que não abordamos? 

R.: Olha Eliomar, é “oo”, diante disto tudo aqui o que eu quero te dizer é o seguinte: que a comissão de 

fiscalização e acompanhamento do, do, do 170 tem caráter de acompanhamento e fiscalização. Não é 

investigatório. Todo mundo acha que tem que investigar, ir a loco, acompanhar a paisana o estudante atrás, a 

gente não tem nem estrutura e nem o dever de fazer isso. Tem de fiscalizar e acompanhar a gente tem feito isso 

bastante, e tenho certeza que bem feito. Só que não cabe julgamento, por isso de que quando eu apresento o 

resultado dos processos, a gente apresenta que houve julgamento da denúncia, mas não se o mérito ta correto 

ou não. Isso vai para o “Min.” (troca de fita de gravação) Que eu acho que assim, que eu acho não, tenho 

certeza. Que a gente ao final desse período agora vai poder propor alguma coisa mais consistente porque todos 

os que entraram ali “apren”, aprenderam de como funciona, a origem do recurso, quanto vêem, é, que tipo de, 
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de avanço a gente pode dar na legislação pra melhorar, e a gente também tem esse dever. O dever é de 

fiscalização, de acompanhamento do repasse, mas também de promover uma mudança neste processo todo né. 

Porque não adianta ficar olhando “eee”, indicando alguma coisa “seem”, sem, “ééh”, fundamentar isso, então 

interessante é que, ah, eu, a gente deve programar depois dos repasses que devem chegar, é, programar uma 

reunião justamente pra discutir isso. Discutir se o, se a comissão ta bem representada, se não precisa ampliar, 

porque como eu te falei antes, “éé”,  mexe muito com o direito de cada um né. E a gente não sabe a 

abrangência que isso tudo pode dar. “Éé”, também discutir de como a universidade como papel fundamental 

disso aí, de como ela tem aparecido, porque, na primeira reunião eu “sentii”, lógico que a gente é apaixonado 

pela instituição, senti o que a, marginaliza muito a instituição, tanto na relação com o aluno, como na relação 

com a comunidade. Isso a gente aqui é só agente de repasse do recurso, nada mais, o recurso entra, a gente 

repassa o recurso, presta conta e só. E a nossa briga é pra atender mais alunos e não menos. E não 

pontualmente, não pra aquele curso ou pra esse curso. Pra isso a gente tem que instituir alguma coisa própria. 

Então assim, eu acho que nessa abordagem é que, é que, tu tinhas me perguntado antes se a gente tinha uma 

coisa nova pra propor. Ao final desse processo, não dá pra propor nada agora, nossa comissão ta trabalhando 

aí desde agosto, com reunião quinzenal, e a gente faz muita mais coisa além disso, então não dá pra sair 

chutando, “ééé”, chutando qualquer tipo de alternativa, a gente tem que pontuar bem, que sabe que isso é 

mérito do Governo Estadual e da universidade, então assim, apontar numa lógica que possa construir né, não 

adianta, “ééh”, fazer qualquer tipo de, de, oferecer qualquer tipo de alternativa. Mas, tenho certeza que a gente 

pode colaborar sim, principalmente, “éééh”, ajudar na expectativa de que esse benefício ele seja, se não 

aumentado no financeiro, mais aumentado na distribuição, para que atenda mais alunos, mas é, eu acho que é 

por aí né, não, é muita queixa demais pro, como tem muita, muita, é uma relação né, de muita gente, muita 

instituição, é sempre queixa de que alguém tem culpa, mas acho que isso é conjuntural, não é só a FURB, não é 

só o Governo do Estado de Santa Catarina, é Brasil todo né, então isso é um fenômeno que não atinge só aqui.   

 

uuuuu. Para encerrar: o que você espera do art. 170 daqui por diante? 

R.: Primeiro era importante que a gente conseguisse pontualidade nesse repasse de recursos, pra que possa 

criar uma agenda, diminui o impacto financeiro pra instituição, diminui o impacto financeiro pro estudante, e 

um cronograma financeiro pro Estado. Segundo, tentar, até esse teu trabalho é importante nisso, tentar 

consolidar uma ponte, uma interlocução na elaboração desse processo todo, e não só na operação, porque hoje 

a comissão ela é de operação, de, e não tem uma interlocução no meio disso pra dizer o seguinte ó, pô, lá na, 

na, na FURB é feito deste jeito, a gente podia melhorar esse processo de tal forma, a distribuição é feita assim, 

podia ampliar um pouquinho o número de alunos, reduzir esse percentual ou deixasse liberdade a instituição 

escolher. Ó, a instituição escolhe o percentual, tanto, proporcional de tanto, pode ser 100%, tanto 50, tanto 30, 

e daí tu vai atendendo ali o teu, o teu aluno, porque a relação do aluno é com a FURB, não é com o governo né, 

então assim, é, é, eu acho que isso pode melhorar, mas principalmente pela interlocução, pra não ficar um 

modelo muito engessado de repasse, presta conta, fiz, cada um fez o seu papel e o beneficiário lá na ponta que é 

o aluno pode não ta sendo atendido, ta sendo éh, se sentido marginalizado. Porque tu imagina a cada semestre 

durante o teu curso de computação tu vem aqui fazer um cadastro. Sempre fica ali batendo na trave: não deu 

certo, não deu certo, não deu certo, e às vezes 30% te ajudaria. Uma flexibilidade na legislação podia 

beneficiar mais uma série de alunos, sem modificar muita coisa né. Então assim, acho que agora o fundamental 
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é essa interlocução ta, pra não achar que cada um ta fazendo o seu melhor e fins das contas a gente ta 

trabalhando segmentado e não ta trabalhando em conjunto. Eu acho que isso é ponto mais importante agora. 

Eu to te falando de alguém que ta trabalhando com isso a “cincoo”, oito meses né. Só! Mas é uma percepção 

que a gente tem ta, de alguém que vem de fora pra vim fiscalizar a FURB, não é, fiscalizar o repasse de como é 

que ta sendo feito. Se o aluno ta fraudando ou não ta fraudando. É a ponta que a gente tem que fiscalizar, então 

assim, é uma briga “muitooo”, uma briga não, que uma briga é ruim, mas é um acompanhamento muito mais 

institucional do que, do que é necessário, então institucionalmente eu acho que tem que haver o estreitamento 

pra que haja interlocução ou mesmo, éh, explode aí “algumaa”, algum tipo de discussão no Estado, pra 

melhorar isso, não virar tão, aspecto político e técnico e daí o aluno que ta na ponta cada vez mais sem 

dinheiro, “ééh”, que não consegue promover a educação, vai acabar no lugar aí que, escolher numa outra 

universidade pra conseguir concluir o, uma graduação. 
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APÊNDICE F – Relação das Instituições de Educação Superior de Santa Catarina, 

juntamente com a sua respectiva localidade e natureza jurídica - 2009 

NOME CIDADE TIPO DE 

ORGANIZAÇÃO 

CATEGORIA 

001. FLC – Faculdade do Litoral Catarinense Balneário 

Camboriú 

Faculdade Privada 

002. AVANTIS – Instituto Superior de 

Educação Avantis 

Balneário 

Camboriú 

Instituto Superior ou 

Escola Superior 

Privada 

003. AVANTIS – Faculdade Avantis Balneário 

Camboriú 

Faculdade Privada 

004. IBES – Instituto Blumenauense de 

Ensino Superior 

Blumenau Instituto Superior ou 

Escola Superior 

Privada 

005. FAMEBLU – Faculdade Metropolitana 

de Blumenau 

Blumenau Faculdade Privada 

006. FF – Faculdade Franciscana Blumenau Faculdade Privada 

007. SENAC – Faculdade de Tecnologia 

SENAC Blumenau 

Blumenau Faculdade de Tecnologia Privada 

008. CESBLU – Centro de Educação 

Superior de Blumenau 

Blumenau Faculdade Privada 

009. FURB – Universidade Regional de 

Blumenau 

Blumenau Universidade Municipal 

010. FATEC – Faculdade de Tecnologia do 

Vale do Itajaí 

Blumenau Faculdade de Tecnologia Privada 

011. CET Blumenau – Faculdade de 

Tecnologia SENAI Blumenau 

Blumenau Faculdade de Tecnologia Privada 

012. SENAI/SC Brusque – Faculdade de 

Tecnologia SENAI Brusque 

Brusque Faculdade de Tecnologia Privada 

013. FAVIM – Faculdade do Vale do Itajaí 

Mirim 

Brusque Faculdade Privada 

014. Unifebe – Centro Universitário de 

Brusque 

Brusque Centro Universitário Privada 

015. FSL – Faculdade São Luís Brusque Faculdade Privada 

016. UnC – Universidade do Contestado Caçador Universidade Privada 

017. Faculdade de Tecnologia SENAC 

Caçador 

Caçador Faculdade Privada 

018. Faculdade Empreendedora Aurora Caçador Faculdade Privada 

 

019. FAMEPLAN – Faculdade Metropolitana 

do Planalto Norte 

Canoinhas Faculdade Privada 
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NOME CIDADE TIPO DE 

ORGANIZAÇÃO 

CATEGORIA 

020. FUCAP – Faculdade Capivari Capivari de 

Baixo 

Faculdade Privada 

021. SENAI – Faculdade de Tecnologia 

SENAI Chapecó 

Chapecó Faculdade de Tecnologia Privada 

022. SENAC – Faculdade de Tecnologia 

SENAC Chapecó 

Chapecó Faculdade de Tecnologia Privada 

023. FAEM – Faculdade Empresarial de 

Chapecó 

Chapecó Faculdade Privada 

024. FIE – Faculdade Exponencial Chapecó Faculdade Privada 

025. UNOCHAPECÓ – Universidade 

Comunitária Regional de Chapecó 

Chapecó Universidade Privada 

026. CET Concórdia – Faculdade de 

Tecnologia SENAI Concórdia 

Concórdia Faculdade de Tecnologia Privada 

027. FATTEP – Faculdade de Tecnologia 

Pedro Rogério Garcia 

Concórdia Faculdade de Tecnologia Privada 

028. FACC – Faculdade Concórdia Concórdia Faculdade de Tecnologia Privada 

029. FASATC – Faculdade SATC 

 

Criciúma Faculdade Privada 

030. FATEMI – Faculdade de Tecnologia 

Michel 

Criciúma Faculdade de Tecnologia Privada 

031. FACIERC – Faculdade de Ciências 

Econômicas da Região Carbonífera 

Criciúma Faculdade Privada 

032. UNESC – Universidade do Extremo Sul 

Catarinense 

Criciúma Universidade Municipal 

033. ESUCRI – Escola Superior de Criciúma Criciúma Instituto Superior ou 

Escola Superior 

Privada 

034. SENAC Florianópolis – Faculdade de 

Tecnologia SENAC Florianópolis 

Florianópolis Faculdade de Tecnologia Privada 

035. FASSESC – Faculdades Integradas 

Associação de Ensino de Santa Catarina 

Florianópolis Faculdades Integradas Privada 

036. Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnológica de Santa Catarina 

Florianópolis Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia 

Federal 

037. SENAI/SC/CTAI – Faculdade de 

Tecnologia SENAI Florianópolis 

Florianópolis Faculdade de Tecnologia Privada 

038. IST Florianópolis – Instituto Superior 

Tupy de Florianópolis 

Florianópolis Instituto Superior ou 

Escola Superior 

Privada 
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NOME CIDADE TIPO DE 

ORGANIZAÇÃO 

CATEGORIA 

039. FADEC – Faculdade Decisão Florianópolis Faculdade Privada 

040. FB/CC – Faculdade Barddal de Ciências 

Contábeis 

Florianópolis Faculdade Privada 

041. FB/AA – Faculdade Barddal de Artes 

Aplicadas 

Florianópolis Faculdade Privada 

042. UDESC – Fundação Universidade do 

Estado de Santa Catarina 

Florianópolis Universidade Estadual 

043. FEAN – Faculdade Energia de 

Administração e Negócios 

Florianópolis Faculdade Privada 

044. UFSC – Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Florianópolis Universidade Federal 

045. FB/Letras – Faculdade Barddal de 

Letras 

Florianópolis Faculdade Privada 

046. FBM – Faculdade do Saber Florianópolis Instituto Superior ou 

Escola Superior 

Privada 

047. FCSF – Faculdade de Ciências Sociais 

de Florianópolis 

Florianópolis Faculdade Privada 

048. FB/SI – Faculdade Barddal Florianópolis Faculdade Privada 

049. UNICA – Centro de Educação Superior 

Única 

Florianópolis Faculdade Privada 

050. FAMEG – Faculdade Metropolitana de 

Guaramirim 

Guaramirim Faculdade Privada 

051. FAMETEC – Faculdade de Tecnologia 

FAMEG/FAMETEC 

Guaramirim Faculdade de Tecnologia Privada 

052. UNIASSELVI – Centro Universitário 

Leonardo da Vinci 

Indaial Centro Universitário Privada 

053. UNIVALI – Universidade do Vale do 

Itajaí 

Itajaí Universidade Privada 

054. FATEC SENAI Itajaí – Faculdade de 

Tecnologia SENAI Itajaí 

Itajaí Faculdade de Tecnologia Privada 

055. IFES – Instituto Cenecista Faval de 

Ensino Superior 

Itajaí Instituto Superior ou 

Escola Superior 

Privada 

056. SEI/FAI – Faculdade de Itapiranga Itapiranga Faculdade Privada 

057. Vizcaya – Faculdade Vizcaya Itapoá Faculdade Privada 

058. FATEJA – Faculdade de Tecnologia 

Jaraguaense 

Jaraguá do Sul Faculdade de Tecnologia Privada 

059. FJ – Faculdade Jangada Jaraguá do Sul Faculdade Privada 
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NOME CIDADE TIPO DE 

ORGANIZAÇÃO 

CATEGORIA 

060. Faculdade de Tecnologia SENAC 

Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul Faculdade Privada 

061. FATEJ – Faculdade de Tecnologia de 

Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul Faculdade de Tecnologia Privada 

062. UNERJ – Centro Universitário de 

Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul Centro Universitário Privada 

063. FATEC – Faculdade de Tecnologia 

SENAI Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul Faculdade de Tecnologia Privada 

064. UNOESC – Universidade do Oeste de 

Santa Catarina 

Joaçaba Universidade Privada 

065. INESA – Instituto de Ensino Superior 

Santo Antônio 

Joinville Instituto Superior ou 

Escola Superior 

Privada 

066. IST – Instituto Superior Tupy Joinville Faculdade Privada 

067. ASSESSORITEC – Faculdade de 

Tecnologia Assessoritec 

Joinville Faculdade Privada 

068. FATESC – Faculdade de Tecnologia 

São Carlos 

Joinville Faculdade de Tecnologia Privada 

069. FGG – Faculdade Guilherme Guimbala Joinville Faculdades Integradas Privada 

070. UNIVILLE – Universidade da Região 

de Joinville  

Joinville Universidade Privada 

071. Face/FCJ – Faculdade Cenecista de 

Joinville 

Joinville Faculdade Privada 

072. FATI – Faculdade de Tecnologia 

IESVILLE 

Joinville Faculdade de Tecnologia Privada 

073. SENAI de Joinville – Faculdade de 

Tecnologia SENAI Joinville 

Joinville Faculdade de Tecnologia Privada 

074. IESVILLE – Instituto de Ensino 

Superior de Joinville 

Joinville Instituto Superior ou 

Escola Superior 

Privada 

075. ISESC – Instituto Superior de Educação 

de Santa Catarina 

Joinville Instituto Superior ou 

Escola Superior 

Privada 

076. Bom Jesus/IELUSC – Instituto Superior 

e Centro Educacional Luterano Bom 

Jesus/Ielusc 

Joinville Instituto Superior ou 

Escola Superior 

Privada 

077. FACVEST – Faculdades Integradas 

Facvest 

Lages Faculdades Integradas Privada 

078. UNIPLAC – Universidade do Planalto 

Catarinense 

Lages Universidade Privada 
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NOME CIDADE TIPO DE 

ORGANIZAÇÃO 

CATEGORIA 

079. FETPESC – Faculdade de Tecnologia e 

Profissional Catarinense 

Lages Faculdade de Tecnologia Privada 

080. SENAI Luzerna – Faculdade de 

Tecnologia SENAI Luzerna 

Luzerna Faculdade de Tecnologia Privada 

081. SINERGIA – Faculdade Sinergia Navegantes Faculdade Privada 

082. UNIBAVE – Centro Universitário 

Barriga Verde 

Orleans Centro Universitário Privada 

083. HORUS – Faculdade Pinhalzinho Pinhalzinho Faculdade Privada 

084. FAPAG – Faculdade Porto das Águas 

 

Porto Belo Faculdade Privada 

085. SENAI Rio do Sul – Faculdade de 

Tecnologia SENAI Rio do Sul 

Rio do Sul Faculdade de Tecnologia Privada 

086. FCTV – Faculdade de Ciências e 

Tecnologia do Vale 

Rio do Sul Faculdade Privada 

087. Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Catarinense 

Rio do Sul Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia 

Federal 

088. UNIDAVI – Centro Universitário para o 

Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 

Rio do Sul Centro Universitário Privada 

089. FAMESUL – Faculdade Metropolitana 

de Rio do Sul 

Rio do Sul Faculdade Privada 

090. Faculdade de Tecnologia Cenecista de 

Rio Negrinho 

Rio Negrinho Faculdade Privada 

091. FTT/SBS – Faculdade de Tecnologia 

Tupy de São Bento do Sul 

São Bento do 

Sul 

Faculdade de Tecnologia Privada 

092. FLT – Faculdade Luterana de Teologia São Bento do 

Sul 

Faculdade Privada 

093. SENAI/SC – Faculdade de Tecnologia 

SENAI São José 

São José Faculdade de Tecnologia Privada 

094. IESGF – Instituto de Ensino Superior da 

Grande Florianópolis 

São José Instituto Superior ou 

Escola Superior 

Privada 

095. FESSC – Faculdade Estácio de Sá de 

Santa Catarina 

São José Faculdade Privada 

096. USJ – Centro Universitário Municipal 

de São José 

São José Centro Universitário Municipal 

097. ISCEC – Instituto Santa Catarina de 

Educação e Cultura 

São José Instituto Superior ou 

Escola Superior 

Privada 
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NOME CIDADE TIPO DE 

ORGANIZAÇÃO 

CATEGORIA 

098. ESEC – Escola Superior de Educação 

Corporativa 

São José Instituto Superior ou 

Escola Superior 

Privada 

099. FAAG – Faculdade Anita Garibaldi São José Faculdade Privada 

100. Faculdade de Tecnologia SENAC São 

Miguel do Oeste 

São Miguel do 

Oeste 

Faculdade Privada 

101. Faculdade de Tecnologia SENAC 

Tubarão 

Tubarão Faculdade de Tecnologia Privada 

102. UNISUL – Universidade do Sul de 

Santa Catarina 

Tubarão Universidade Municipal 

103. FACISA/CELER – Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas 

Xaxim 

 

Faculdade 

 

Privada 

 

 
Fonte: http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/lista_ies.asp - Acesso em: 18 mar. 2009. 
 
103 IES em SC, sendo destas: 
        96 Privadas 
        04 Municipais e         03 Federais 
        01 Estadual 
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APÊNDICE G – IES associadas da ACAFE  

 

ACAFE 

Associação Catarinense das Fundações Educacionais 

 

� ASSOCIADAS 

 

1) FURB – Universidade Regional de Blumenau. 

2) UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina. 

3) UnC – Universidade do Contestado. 

4) UNERJ – Centro Universitário Jaraguá do Sul. 

5) UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense. 

6) FEBAVE  – Fundação Educacional Barriga Verde. 

7) UNIDAVI  – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. 

8) Unifebe – Centro Universitário de Brusque. 

9) UNIPLAC  – Universidade do Planalto Catarinense. 

10) UNISUL  – Universidade do Sul de Santa Catarina. 

11) UNIVALI  – Universidade do Vale do Itajaí 

12) UNIVILLE  – Universidade da Região de Joinville. 

13) UNOCHAPECÓ – Universidade Comunitária Regional de Chapecó. 

14) UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina. 

15) USJ – Centro Universitário Municipal de São José. 

 
Fonte: http://www.acafe.org.br/new/index.php?endereco=conteudo/institucional/mapas.php - Acesso em: 18 
mar. 2009. 
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APÊNDICE H – IES associadas da AMPESC  

 

AMPESC 

Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina. 

 

� ASSOCIADAS 

 

1) ACE – Associação Catarinense de Ensino. 

2) ASSESC – Associação de Ensino de Santa Catarina.  

3) ASSESSORITEC – Associação Educacional e Tecnológica de Santa Catarina. 

4) UNIASSELVI/ASSEVIM  – Associação Educacional do Vale do Itajaí Mirim. 

5) AVANTIS  – Instituto Superior de Educação Avantis. 

6) BARDDAL  – Barddal Sistema de Ensino. 

7) BOM JESUS/IELUSC – Associação Educacional Luterana Bom Jesus/IELUSC 

8) CELER/CHAPECÓ  – Celer Faculdades. 

9) CELER/XAXIM  – Celer Faculdades. 

10) CESUSC – Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina. 

11) ESTÁCIO DE SÁ – Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina. 

12) ESUCRI – Escola Superior de Criciúma. 

13) FIE  – Faculdade Exponencial. 

14) UNIBAN  – Faculdade Uniban. 

15) FABET  – Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte. 

16) FACC – Faculdade Concórdia. 

17) FAI  – Faculdade de Itapiranga. 

18) UNIASSELVI/FAMEBLU  – Faculdade Metropolitana de Blumenau. 

19) UNIASSELVI/FAMEG  – Faculdade Metropolitana de Guaramirim. 

20) FAMEPLAN  – Faculdade Metropolitana do Planalto Norte. 

21) UNIASSELVI/FAMESUL  – Faculdade Metropolitana de Rio do Sul. 

22) FASC-ENERGIA SUL  – Faculdade Energia/FASC. 

23) FATESC – Faculdade de Tecnologia de Santa Catarina. 

24) FCJ – Faculdade Cenecista de Joinville. 

25) FEAN-ENERGIA  – Faculdade Energia de Administração de Negócios. 

26) FLT  – Faculdade Luterana de Teologia. 

27) FUCAP – Faculdade Capivari. 
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28) HORUS – Horus Faculdades. 

29) INESA – Instituto de Ensino Superior Santo Antônio. 

30) JANGADA  – Faculdade Jangada. 

31) SATC – Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina. 

32) SÃO LUIZ  – Faculdade São Luiz. 

33) SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. 

34) SOCIESC – Sociedade Educacional de Santa Catarina. 

35) SOCIESC/FLC – Sociedade Educacional de Santa Catarina/Faculdade do Litoral 

Catarinense. 

36) SOCIESC/IBES – Sociedade Educacional de Santa Catarina/Instituto Blumenauense 

de Ensino Superior. 

37) SOCIESC/FGV – Sociedade Educacional de Santa Catarina/Fundação Getúlio 

Vargas. 

38) UNIASSELVI  – Centro Universitário Leonardo da Vinci. 

39) TESTE – Faculdade Teste Opus. 

40) FATEJ  – Faculdade de Tecnologia de Jaraguá. 

41) IESVILLE  – Instituto de Ensino Superior de Joinville. 

42) FCTVALE - Faculdade de Ciências e Tecnologia do Vale 

43) SINERGIA – Faculdade Sinergia 

 

Fonte: http://www.ampesc.com.br/instassoc.php - Acesso em: 18 mar. 2009. 
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APÊNDICE I – Ofício encaminhado a Secretaria de Estado da Educação solicitando 

informações. 

 

Blumenau, 19 de Maio de 2008. 

 

À 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.  

At.: Sra. Mariléia Machado Gastaldi Lopes. 

DD. Diretora de Educação Superior. 

 

Assunto: Pedido de Informações – Dissertação de Mestrado. 

 

 

Prezada Diretora: 

 

Cumprimentando-a cordialmente, na qualidade de acadêmico do Mestrado em 

Educação da Universidade Regional de Blumenau – FURB, tendo como tema de pesquisa o 

programa de financiamento estadual “Art. 170”, venho por intermédio desta solicitar-lhe a 

gentileza no fornecimento das informações abaixo descritas: 

 

• Relação abrangendo desde o início da implantação do Art. 170 até o último 

repasse atualmente efetuado, constando por ano: 

� Nome da Instituição de Ensino Superior contemplada com o 

respectivo valor financeiro, bem como seu número de alunos.  

 

Na certeza de um breve atendimento, agradeço a atenção dispensada e coloco-me 

a disposição para eventuais dúvidas ou mesmo a prestação de informações complementares. 

 

Cordialmente, 

 

_______________________________________ 
ELIOMAR RUSSI  

Fones: (47) 3338-5197 / (47) 9921-3279 

russi@al.furb.br 
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LEGISLAÇÃO NACIONAL 

 

ANEXO B – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 212). 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL. 

CAPÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

Seção I 
DA EDUCAÇÃO 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos 
Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do 
governo que a transferir. 

§ 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão 
considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do 
art. 213. 

§ 3º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das 
necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação. 

§ 4º - Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no 
art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos 
orçamentários. 

§ 5º - O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela poderão 
deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e dependentes. 
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§ 5º O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (Vide Decreto nº 6.003, de 2006) 

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-
educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica 
nas respectivas redes públicas de ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 

ANEXO C – Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989 (Art. 170). 

 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DE 1989 
(Atualizada até a EC/047) 

 
Procedência: 11ª Legislatura 

Natureza: Constituinte/1989 
Diário da Constituinte de 29/11/88 à 05/10/89 
Diário da Assembléia Legislativa nº 3.306 de 19/10/1989 
Fonte- ALESC/Div. Documentação 
 

PREÂMBULO 
 
O povo catarinense, integrado à nação brasileira, sob a proteção de Deus e no exercício 

do poder constituinte, por seus representantes, livre e democraticamente eleitos, promulga esta 
Constituição do Estado de Santa Catarina. 

 

CAPÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 
SEÇÃO II 

DO ENSINO SUPERIOR 
 

Art. 170 — O Estado prestara, anualmente, assistência financeira as fundações 

educacionais de ensino superior instituídas por lei municipal. 

 

Parágrafo único - Os recursos relativos a assistência financeira: 

I — não serão inferiores a cinco por cento do mínimo constitucional que o Estado tem o 

dever de aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino; 

II — serão repartidos entre as fundações de acordo com os critérios fixados na lei de 

diretrizes orçamentárias. 

 

EC/15  

Art. 1º O art. 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 170. O Estado prestará anualmente, na forma da lei complementar, 

assistência financeira aos alunos matriculados nas instituições de educação superior 
legalmente habilitadas a funcionar no Estado de Santa Catarina. 

Parágrafo único. Os recursos relativos à assistência financeira não serão 
inferiores a cinco por cento do mínimo constitucional que o Estado tem o dever de aplicar 
na manutenção e no desenvolvimento do ensino.” 
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ANEXO D – Emenda Constitucional nº 15/1999. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, nos 

termos do artigo 49, § 3º, da Constituição do Estado de Santa Catarina e artigos 12, item II, e 196 

do Regimento Interno, promulga o seguinte: 
 

 Procedência –  Governamental 
 Natureza – PE 02/99 

     DO. 16.188 de 10/11/99 
     DA 4.635 de 16/06/99 

                Fonte – ALESC/ Div. Documentação 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 15 
 
Dá nova redação ao art. 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina e 

acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
 
Art. 1º O art. 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
“Art. 170. O Estado prestará anualmente, na forma da lei complementar, assistência 

financeira aos alunos matriculados nas instituições de educação superior legalmente habilitadas a 
funcionar no Estado de Santa Catarina. 

Parágrafo único. Os recursos relativos à assistência financeira não serão inferiores a 
cinco por cento do mínimo constitucional que o Estado tem o dever de aplicar na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino.” 

 
Art. 2º Acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição do Estado de Santa Catarina: 
“Art. 46. Nos exercícios fiscais de 1999, 2000 e 2001, os recursos relativos à 

assistência financeira que o Estado de Santa Catarina tem o dever de prestar na forma do art. 170 da 
Constituição do Estado, corresponderão respectivamente a dois por cento, três por cento e quatro 
por cento do mínimo constitucional que o Estado tem o dever de aplicar na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

Parágrafo único. Durante os períodos referidos neste artigo, os recursos relativos à 
assistência financeira que o Estado tem o dever de prestar na forma do art. 170, da Constituição do 
Estado, serão aplicados da seguinte forma: 

I - no exercício fiscal de 1999, o Estado destinará dois por cento do mínimo 
constitucional que tem o dever de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino, para a 
concessão de bolsas de estudo e bolsas de pesquisa destinadas ao pagamento das mensalidades dos 
alunos economicamente carentes das Fundações Educacionais de Ensino Superior, instituídas por lei 
municipal; 

II - nos exercícios fiscais de 2000 e 2001, o Estado destinará dois vírgula cinco por 
cento do mínimo constitucional que tem o dever de aplicar na manutenção e desenvolvimento do 
ensino, para a concessão de bolsas de estudo e bolsas de pesquisa, destinadas ao pagamento das 
mensalidades dos alunos economicamente carentes das Fundações Educacionais de Ensino Superior, 
instituídas por lei municipal; 

III - nos exercícios fiscais de 2000 e 2001, o Estado destinará zero vírgula cinco por 
cento e um vírgula cinco por cento, respectivamente, do mínimo constitucional que tem o dever de 
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aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino, para a prestação de auxílio financeiro aos 
alunos das Fundações Educacionais de Ensino Superior, instituídas por lei municipal, na forma da Lei.  

 
Art. 47. Do montante de recursos devido pelo Estado de Santa Catarina às 

Fundações Educacionais de Ensino Superior, instituídas por lei municipal, até a data de promulgação 
desta Emenda, no mínimo cinqüenta por cento será aplicado, na forma da Lei, na concessão de 
bolsas de estudo para o pagamento de mensalidades. 

 
Art. 48. As Instituições de Ensino Superior, referidas nos arts. 46 e 47, concederão 

as bolsas segundo critérios objetivos de carência e mérito, condicionando a obtenção do benefício à 
prestação de serviço voluntário à comunidade pelo aluno beneficiado. 

 
Art. 49. A partir do exercício fiscal de 2002, do percentual de recursos de que trata o 

parágrafo único, do art. 170, da Constituição do Estado de Santa Catarina, no mínimo noventa por 
cento serão destinados, na forma da Lei, aos alunos matriculados nas Fundações Educacionais de 
Ensino Superior instituídas por lei municipal, devendo do montante de recursos acima estipulado, 
cinqüenta por cento ser aplicado na concessão de bolsas de estudo e dez por cento na concessão de 
bolsas de pesquisa para pagamento de mensalidades.” 

 
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 16  de  junho   de 1999. 
 

Deputado Gilmar Knaesel 
Presidente 

 
Deputado Heitor Sché 

1º Vice-Presidente 

Deputado Pedro Uczai 

2º Vice-Presidente 

Deputado Lício Mauro da 
Silveira 

1º Secretário 

Deputado Romildo Titon 
2º Secretário 

Deputado Afonso Spaniol 
3º Secretário 

Deputado Adelor Vieira 
4º Secretário 
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ANEXO E – Lei Complementar nº 180/1999. 

                                                                                                      
LEI COMPLEMENTAR Nº 180, de 16 de julho de 1999 

 
Procedência – Dep. Paulo Roberto Bornhausen 

Natureza – PC 008/99 
DO. 16.210 de 19/07/99 

*Alterada parcialmente pela LC 227/02 
*Ver LP 11.634/00 

*Regulamentada pela Lei 11.849/01  
*Revogada pela LC 281/05 

* ADIn 2003.030301-4 (arts. 4º, §1º, "c", 18, §1º, "e") Mérito: sem julgamento por 
ausência de interesse processual em 05/10/05 - arquivado 

Fonte – ALESC/Div. Documentação (tr.) 
 
Regulamenta o art. 170, e os arts. 46 a 49 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Estadual e dispõe sobre a assistência financeira aos estudantes de 
graduação das Instituições de Ensino Superior em Santa Catarina. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
I – Da Assistência Financeira 
 
Art. 1º O Estado de Santa Catarina prestará a assistência financeira de que trata o 

art. 170 da Constituição Estadual, observado o disposto nos arts. 46 a 49, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, da seguinte forma: 

I - no exercício fiscal de 1999, o Estado destinará dois por cento do mínimo 
constitucional que tem o dever de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino, para a 
concessão de bolsas de estudo e bolsas de pesquisa para o pagamento de mensalidades dos alunos 
economicamente carentes das Fundações Educacionais de Ensino Superior instituídas por lei 
municipal; 

II - nos exercícios fiscais de 2000 e 2001, o Estado destinará dois vírgula cinco por 
cento do mínimo constitucional que tem o dever de aplicar na manutenção e desenvolvimento do 
ensino, para a concessão de bolsas de estudo e bolsas de pesquisa para o pagamento de 
mensalidades dos alunos economicamente carentes das Fundações Educacionais de Ensino Superior 
instituídas por lei municipal; 

III - nos exercícios fiscais de 2000 e 2001, o Estado destinará zero vírgula cinco por 
cento e um vírgula cinco por cento, respectivamente, do mínimo constitucional que tem o dever de 
aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino, para a concessão de crédito educativo aos 
alunos matriculados nas Fundações Educacionais de Ensino Superior instituídas por lei municipal, na 
forma desta Lei Complementar. 

 
Art. 2º A partir do exercício fiscal de 2002, o percentual de recursos de que trata o 

parágrafo único, do art. 170, da Constituição Estadual será destinado da seguinte forma: 
I - noventa por cento será destinado aos alunos matriculados nas Fundações 

Educacionais de Ensino Superior instituídas por lei municipal, divididos da seguinte forma: 
a) cinqüenta por cento deverá ser aplicado na concessão de bolsas de estudo e dez 

por cento na concessão de bolsas de pesquisa, para o pagamento de mensalidades; 
b) quarenta por cento deverá ser aplicado na concessão de crédito educativo 

instituído na forma desta Lei Complementar; 
II - dez por cento será destinado à concessão de crédito educativo, instituído na 

forma desta Lei Complementar, aos alunos matriculados nas Instituições de Ensino Superior 
legalmente habilitadas a funcionar no Estado de Santa Catarina. 



 189

 
II - Das Bolsas de Estudo e Pesquisa. 

 
Art. 3º O Estado concederá as bolsas de estudo e pesquisa, para o pagamento total 

ou parcial de mensalidades aos alunos economicamente carentes, matriculados nas Fundações 
Educacionais de Ensino Superior instituídas por Lei complementar municipal, mediante os seguintes 
critérios: 

I - o montante dos recursos destinados ao pagamento de bolsa de estudo e pesquisa 
será alocado em nome do aluno, diretamente na conta das Fundações Educacionais de Ensino 
Superior instituídas por lei municipal; 

II - o montante dos recursos destinados a bolsa de estudo e pesquisa será repartido 
proporcionalmente ao número de estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação em 
cada Instituição de Ensino; 

III - caberá a uma Comissão criada no âmbito de cada Instituição de Ensino Superior 
e constituída na forma do art. 4º, a avaliação do grau de carência dos alunos e a escolha dos 
beneficiados pelas bolsas de estudo e pesquisa, mediante critérios objetivos fixados pelas instituições; 

IV - a obtenção ou renovação do benefício pelo aluno ficará condicionado à prestação 
de serviço voluntário nos termos da legislação federal. Parágrafo único - O período de concessão do 
benefício não poderá exceder à duração máxima prevista pelo Conselho Nacional de Educação para a 
conclusão do curso em que o aluno estiver matriculado, e só poderá ser efetuada para a obtenção do 
primeiro diploma. 

 
Art. 4º A avaliação do grau de carência e do desempenho acadêmico dos alunos, a 

escolha dos beneficiários das bolsas e a fiscalização do cumprimento dos critérios para a sua obtenção 
e manutenção ficará a cargo de uma Comissão constituída junto à sede de cada Fundação 
Educacional de Ensino Superior instituída por lei municipal, que publicará relatório minucioso de suas 
atividades e resultados.  

§ 1º A Comissão de que trata o presente artigo será constituída por:  
a) dois representantes indicados pela Instituição de Ensino Superior, para um 

mandato de dois anos;  
b) três representantes indicados pela entidade representativa dos estudantes da 

Instituição de Ensino Superior, para um mandato de um ano; 
c) um representante indicado pelo Ministério Público, para um mandato de dois anos 
§ 2º Cada Instituição de Ensino Superior disciplinará as normas para o funcionamento 

da Comissão e exercício de suas competências.  
§ 3º Por iniciativa do Poder Executivo, após manifestação do Poder Legislativo, 

poderão ser destinados até vinte por cento do valor total dos recursos disponíveis para concessão de 
bolsas de estudos para cursos cujo interesse público o justifique, sem prejudicar os critérios de 
distribuição estabelecido. 

§ 4º Poderão ser concedidas bolsas de estudo para estudantes carentes, para o 
pagamento total ou parcial de mensalidades, de que trata esta Lei Complementar, aos alunos das 
Fundações de Ensino Superior instituídas por lei municipal que, na data da promulgação, estiverem 
com mensalidades em atraso referentes ao exercício de 1999. 

§ 5º A concessão das bolsas obedecerá aos critérios estipulados por esta Lei.  
 
Art. 5º As bolsas de pesquisa, destinadas a alunos das Fundações Educacionais de 

Ensino Superior instituídas por lei municipal poderão ser requeridas por qualquer estudante dos cursos 
de graduação, mediante apresentação de Projeto de Pesquisa, elaborado segundo normas técnicas. 

§ 1º As bolsas de pesquisa levarão em conta, preferencialmente, a relevância social 
e/ou científica da temática e os objetivos e a filosofia da Fundação Educacional. 

§ 2º O Projeto de Pesquisa deve ser acompanhado de orçamento detalhado de seus 
custos de produção. 

 
Art. 6º O valor mensal de cada bolsa de pesquisa, excluídos os custos de produção, 

será de, no máximo, o valor da mensalidade do curso freqüentado pelo aluno. 
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Art. 7º O estudante que não conseguir concluir seu Projeto de Pesquisa restituirá os 
valores referentes a bolsa recebida, no prazo de um ano, contados da data da concessão da última 
parcela. 

 
Art. 8º Anualmente as Direções das Fundações lançarão Editais Públicos para 

apresentação de Projetos de Pesquisa, que serão selecionados por Comissão de Professores indicados 
pela Fundação e que, além da seleção, fará também a verificação periódica do grau de carência e do 
rendimento acadêmico do bolsista.  

 
Art. 9º Dos Editais deverão constar: 
I - as áreas de conhecimento, prioritárias para as pesquisas; 
II - o número máximo de projetos possíveis de serem aprovados; 
III - total dos recursos disponíveis para as bolsas de pesquisa; 
IV - prazos para execução das pesquisas; 
V - critérios de seleção; 
VI - nominata dos membros da Comissão de Seleção; 
VII - outras informações úteis aos alunos pesquisadores. 
 
Art. 10. Dentre os critérios de seleção para obtenção da bolsa de pesquisa deverá 

constar: 
I - avaliação do nível de formação do aluno e as exigências técnicas e científicas do 

projeto de Pesquisa; 
II - assiduidade e desempenho acadêmico do aluno; 
III - nível de carência econômica e financeira do aluno; 
IV - retorno científico, tecnológico, social e cultural da pesquisa para comunidade 

local e regional.  
 
Art. 11. A Fundação Educacional colocará à disposição do aluno, cujo projeto foi 

selecionado, um professor orientador, que aprovará a conclusão da pesquisa, encerrando o benefício 
da bolsa. 

Parágrafo único. O prazo máximo de uma bolsa de pesquisa é de até um ano, 
podendo, a critério da Comissão de que trata o art. 19 da presente Lei, ser prorrogado, desde que 
vinculada ao projeto original  

 
Art. 12. Os recursos das bolsas de pesquisa serão alocados, mensalmente, 

diretamente em nome do aluno beneficiário, em conta bancária da Fundação Educacional de Ensino a 
que ele pertença. 

 
III - Do Crédito Educativo. 

 
Art. 13. Além do disposto anteriormente, o Estado de Santa Catarina prestará a 

assistência financeira de que trata o art. 170 da Constituição Estadual através de Programa de Crédito 
Educativo, criado na forma desta Lei Complementar, para estudantes de graduação de curso 
universitário em Instituições de Educação Superior legalmente habilitadas a funcionar no Estado de 
Santa Catarina. 

 
Art. 14. Além do previsto no art. 170 da Constituição Estadual, bem como no disposto 

nos arts. 47 e 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, os 
recursos do Programa de Crédito Educativo terão origem: 

I - no orçamento da Secretaria de Estado da Educação e do Desporto; 
II - em linha de operação de crédito específica criada por agente financeiro para 

ampliação dos recursos do Programa; 
III - em vinte por cento dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento 

do ensino superior, que as empresas privadas deverão prestar, conforme estabelece o art. 171, da 
Constituição Estadual; 

IV - outras fontes. 
Parágrafo único. Os recursos poderão ser utilizados para o financiamento a 

estudantes regularmente matriculados nas Instituições de Ensino Superior legalmente habilitadas a 
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funcionar no Estado de Santa Catarina, que se enquadrem nos critérios previstos pelo Programa, e 
utilizados para o pagamento de mensalidades escolares. 

 
Art. 15. Os recursos do Programa serão concedidos, através de critérios objetivos e 

imparciais: 
I - a estudantes comprovadamente carentes, de recursos próprios ou familiares para 

o custeio dos estudos, que possuam, no mínimo sessenta por cento de aproveitamento escolar em 
todas as disciplinas em que estejam matriculados, respeitado o número mínimo exigido pelo 
Programa; 

II - para a cobertura, ao aluno selecionado, de até cem por cento do valor médio das 
mensalidades, calculado na forma do parágrafo segundo deste artigo. 

§ 1º Aos estudantes beneficiados com crédito educativo, a partir da vigência desta Lei 
Complementar, será garantida, observando o disposto no parágrafo único do art. 20, a concessão de 
crédito no ano letivo subseqüente, desde que seja comprovado, mediante verificação anual nos 
termos do Regulamento, o cumprimento dos requisitos para ingresso no Programa. 

§ 2º O valor máximo do crédito educativo a ser concedido para o pagamento da 
mensalidade será a média do valor das mensalidades de todos os cursos das Instituições de Ensino 
Superior participantes do Programa, ponderada proporcionalmente ao número de vagas oferecidas em 
cada curso. 

 
Art. 16. Os recursos do programa de Crédito Educativo serão financiados aos alunos 

sob as seguintes condições: 
a) formalização de contrato de abertura de crédito, com garantia pessoal mediante 

aval, dos pais, responsáveis ou, na falta destes, por outro avalista aceito pelo agente financeiro; 
b) carência de dois anos, contada a partir da conclusão do curso, e prazo para 

amortização do crédito igual ao período de duração do benefício ao aluno; 
c) assinatura de contrato de seguro de crédito como garantia, pago pelo aluno no ato 

da formalização do instrumento de abertura, contempladas as hipóteses de morte ou invalidez do 
devedor; 

d) atualização com base na variação média do valor da mensalidade do curso para o 
qual foi obtido o crédito; 

e) taxa de administração, devida ao agente financeiro, paga na formalização do 
instrumento de abertura. 

§ 1º O período de concessão dos recursos não poderá exceder à duração máxima 
prevista pelo Conselho Nacional de Educação para a conclusão do curso em que o aluno estiver 
matriculado, e só poderá ser efetuada para a obtenção do primeiro diploma. 

§ 2º Ao solicitar uma bolsa de crédito, o aluno, ou seus pais ou responsáveis no caso 
de menoridade, deverá preencher formulário padrão, junto à Instituição de Ensino Superior a que 
estiver matriculado, com dados sócio-econômicos e acadêmicos fidedignos capazes de demonstrar os 
requisitos de carência e mérito exigidos para concessão do benefício, devendo tal declaração ser 
prestada sob as penas da Lei Complementar. 

§ 3º Caberá à Instituição de Ensino Superior onde o aluno beneficiário do crédito 
estiver matriculado manter atualizados os cadastros relativos aos beneficiários do Programa, 
enviando, anualmente, à Comissão de Acompanhamento, relatório completo da situação de cada um. 

 
Art. 17. A efetuação do crédito para mensalidades será diretamente alocado, em 

nome do aluno beneficiário do crédito, em conta bancária da instituição mencionada no formulário de 
solicitação de bolsa. 

 
Art. 18. Fica constituída, no âmbito do Programa, uma Comissão de 

Acompanhamento, encarregada do monitoramento dos candidatos ao Crédito Educativo e da 
verificação periódica de seu grau de carência e de seu rendimento acadêmico, além da supervisão do 
desempenho do Programa e de seus agentes, avaliando-os anualmente e publicando relatório 
minucioso de suas atividades e resultados. 

§ 1º A Comissão de que trata o presente artigo será designada por Decreto do 
Executivo e será constituída por: 

a) dois representantes indicados pelo conjunto das Instituições de Ensino Superior 
participantes do Programa, para um mandato de dois anos; 
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b) dois representantes indicados pelo conjunto das entidades representativas dos 
estudantes das Instituições de Ensino Superior participantes do Programa, para um mandato de um 
ano; 

c) um representante indicado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e 
da Família, para um mandato de quatro anos; 

d) dois representantes indicados pela Secretaria de Estado da Educação e do 
Desporto, para um mandato de quatro anos; 

e) um representante indicado pelo Ministério Público, para um mandato de quatro 
anos; f) um representante indicado pelo agente financeiro, para um mandato de quatro anos. 

§ 2º O Regulamento do Programa disciplinará as normas para o funcionamento da 
Comissão e exercício de suas competências. 

§ 3º Os membros da Comissão de Acompanhamento do Programa não serão 
remunerados, devendo o Estado de Santa Catarina disponibilizar, através da Secretaria de Estado da 
Educação e do Desporto, funcionários para dar suporte administrativo às suas atividades. 

 
Art. 19. É de responsabilidade da Comissão criada por este artigo a divulgação pública 

do valor máximo das bolsas de crédito para o pagamento de mensalidades, calculado na forma do art. 
15, do número de vagas existentes no Programa e dos critérios objetivos e imparciais para a avaliação 
da carência e do desempenho acadêmico, adotados para a seleção de candidatos ao crédito 
educativo. 

Parágrafo único. O número de estudantes beneficiados pelo sistema de crédito 
educativo, somente poderá ser elevado se identificada a contrapartida de recursos para a cobertura 
das despesas, sendo vedada a ampliação ou manutenção do número de beneficiários que acarrete o 
desequilíbrio financeiro do Programa. 

 
Art. 20. O crédito educativo instituído por este Programa é destinado ao aluno e 

poderá por ele ser utilizado enquanto preencher os critérios exigidos nesta Lei Complementar e em 
Regulamento, mesmo nos casos de mudança de curso ou de Instituição. Para efeitos de cálculo do 
prazo máximo de benefício de crédito que poderá ser concedido ao aluno, de que trata o art. 16 desta 
Lei Complementar, serão computados os períodos letivos já cursados com vinculação ao Programa e 
deduzidos do período máximo estipulado para a duração do novo curso. 

Parágrafo único. A desistência ou interrupção do curso importa no imediato início do 
período de amortização. 

 
Art. 21. A adesão ao Programa pelas Instituições de Ensino Superior deverá ser 

manifestada através da assinatura de Termos de Convênio padronizados, onde serão explicitadas as 
respectivas responsabilidades e as condições para a participação das entidades. 

Parágrafo único. A Secretaria de Estado da Educação e do Desporto será responsável 
pela supervisão geral de todo o Programa e pela elaboração de suas normas gerais, editadas em 
Regulamento próprio. 

 
Art. 22. O Estado de Santa Catarina, através de licitação pública, determinará o 

agente financeiro do Programa, que executará as operações creditícias com observância das normas e 
regulamentações do Banco Central do Brasil e da Secretaria de Estado da Fazenda. 

§ 1º Os valores a receber em virtude da concessão do crédito pelo Programa poderão 
ser securitizados, em observância à legislação vigente, para a ampliação do número de seus 
beneficiários. Os recursos obtidos através das operações de securitização poderão ser emprestados 
mediante condições próprias para a concessão do crédito, com taxas de juro, atualização monetária e 
prazos de carência diferenciados dos estipulados no art. 16. 

§ 2º O Agente Financeiro será obrigado a realizar cadastro para cobrança dos valores 
devidos pelos alunos ao Programa, ficando autorizado a utilizar de todos os meios judiciais e 
extrajudiciais necessários para alcançar esse fim. 

§ 3º O Agente Financeiro poderá, em casos de inadimplência, renegociar os valores 
devidos pelos alunos ao Programa, desde que o montante final da dívida a ser paga não seja inferior 
ao valor estipulado no contrato inicial.  

§ 4º O Agente Financeiro poderá utilizar os recursos disponíveis existentes na conta 
do programa para aplicação em operações financeiras, na forma estipulada pelo Regulamento, 
devendo o resultado obtido ser reinvestido no Programa. 
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§ 5º O Agente Financeiro deverá estabelecer agências em todas as cidades onde se 
localizarem os campi das Instituições de Ensino Superior participantes do Programa. 

 
Art. 23. Por iniciativa do Poder Executivo, após manifestação do Poder Legislativo, 

poderão ser destinados até vinte por cento do valor total dos recursos disponíveis no Programa para a 
concessão de crédito educativo em regiões ou cursos cujo interesse público o justifique, desde que 
não seja prejudicado o equilíbrio financeiro do Programa. 

 
Art. 24. Decreto de iniciativa do Poder Executivo regulamentará, em noventa dias, a 

forma de pagamento da dívida consolidada do Estado de Santa Catarina até a data de promulgação 
desta Lei Complementar, junto às Fundações Educacionais de Ensino Superior instituídas por lei 
municipal, por força dos dispositivos do art. 170, da Constituição Estadual. 

 
Art. 25. O montante dos recursos devidos pelo Estado de Santa Catarina, a teor do 

artigo anterior, deverá ser utilizado, pelas Fundações Educacionais de Ensino Superior instituídas por 
lei municipal, da seguinte forma: 

I - cinqüenta por cento na concessão de bolsas de estudo para o pagamento de 
mensalidades aos alunos dessas instituições, na forma desta Lei Complementar; 

II - cinqüenta por cento na concessão de crédito educativo aos alunos dessas 
instituições, na forma desta Lei Complementar. 

 

LC 227/02 (Art. 1º) – (DO. 16.864 de 13/03/02) 
“O art. 25 da Lei Complementar nº 180, de 16 de julho de 1999, passa a vigorar 

acrescido do seguinte parágrafo único: 
 
“Art. 25. ................................................................................................................ 
Parágrafo único. O disposto no inciso II deste artigo não se aplica aos casos de 

quitação da dívida mediante a transferência do domínio de bens imóveis do Estado às fundações 
educacionais.” 

 
Art. 26. Para atendimento aos estudantes de Instituição de Ensino Superior 

beneficiados com os recursos do art. 170, dar-se-á prioridade às bolsas de estudo, seguido pela bolsa 
de pesquisa, e por último ao crédito educativo. 

 
Art. 27. O estudante beneficiado por qualquer uma das modalidades de atendimento, 

previstas nesta Lei Complementar, que vier tornar-se inadimplente sob qualquer título, poderá ser 
incluído no cadastro da dívida ativa do Estado.  

 
Art. 28. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação 
 
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 10.641, de 

06 de janeiro de 1998, e Lei nº 8.785, de 18 de setembro de 1992. 
 
Florianópolis, 16 de julho de 1999. 
 

ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO 
Governador do Estado 

 
OBS.: O texto original da Lei está em negro. A consolidação efetuada em 22/10/03, 

está em vermelho e não tem caráter oficial e sim meramente informativo.(tr.) 
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ANEXO F – Lei Complementar nº 227/2002. 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 227, de 11 de março de 2002 
 

Procedência – Dep. Joares Ponticelli 
Natureza – PLC 31/01 

DO. 16.864 de 13/03/02 
Fonte – ALESC/Div. Documentação 

 
Acrescenta parágrafo único ao art. 25 da Lei Complementar nº 180, de 1999, que 

regulamenta o art. 170, e os arts. 46 a 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Estadual e dispõe sobre a assistência financeira aos estudantes de graduação das 
Instituições de Ensino Superior em Santa Catarina 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 
Art. 1º O art. 25 da Lei Complementar nº 180, de 16 de julho de 1999, passa a 

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 
“Art. 25. ................................................................................................................ 
Parágrafo único. O disposto no inciso II deste artigo não se aplica aos casos de 

quitação da dívida mediante a transferência do domínio de bens imóveis do Estado às fundações 
educacionais.” 

 
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Florianópolis, 11 de março de 2002 
 

ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO 
Governador do Estado 
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ANEXO G – Lei Complementar nº 281/2005. 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 281, de 20 de janeiro de 2005 
 

Procedência – Governamental 
Natureza – PLC 22/04 – PCL 33/04 

DO. 17.562 de 20/01/05 
* Alterada pelas Leis  LC 296/05; LC 420/08   

* Ver LC 375/07  
* Revogada parcialmente pela Lei LC 296/05 

Fonte – ALESC/Div. Documentação (tr.) 
 
Regulamenta o art. 170, os arts. 46 a 49 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, da Constituição Estadual e estabelece outras providências. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º O Estado de Santa Catarina prestará a assistência financeira de que trata o 
art. 170 da Constituição Estadual, observado o disposto nos arts. 46 a 49, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, da seguinte forma: 

I – 90% (noventa por cento) dos recursos financeiros às Fundações Educacionais de 
Ensino Superior, instituídas por lei municipal, sendo: 

a) 60% (sessenta por cento) destinados à concessão de bolsas de estudo para 
alunos economicamente carentes  

b) 10% (dez por cento) para a concessão de bolsas de pesquisa; e 
c) 20% (vinte por cento) destinados à concessão de bolsas de estudo para alunos 

matriculados em Cursos de Graduação e Licenciatura em áreas estratégicas definidas pelas 
Instituições de Ensino Superior em conjunto com as entidades estudantis organizadas, representadas 
pelos acadêmicos dessas Instituições de Ensino Superior, com os Conselhos de Desenvolvimento 
Regional, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Educação e Inovação, aplicando, em todo 
Estado, cinqüenta por cento da verba proporcional ao critério Índice de Desenvolvimento Humano - 
IDH - Regional e o restante ao número de alunos nos campi dos projetos financiados; e 

II – 10% (dez por cento) dos recursos financeiros para as demais Instituições de 
Ensino Superior, legalmente habilitadas a funcionar em Santa Catarina, não mantidas com recursos 
públicos, destinando 9% (nove por cento) à concessão de bolsas de estudo e 1% (um por cento) a 
bolsas de pesquisa, na forma de pagamento de mensalidades dos alunos economicamente carentes. 

§ 1º Os 60% (sessenta por cento) dos recursos financeiros para as bolsas de estudo 
para alunos economicamente carentes serão alocados da seguinte forma: 

I – 50,4% (cinqüenta vírgula quatro por cento) para o exercício fiscal de 2005; 
II – 53,3% (cinqüenta e três vírgula três por cento) para o exercício fiscal de 2006; 
III – 57% (cinqüenta e sete por cento) para o exercício fiscal de 2007; e 
IV – 60% (sessenta por cento) a partir do exercício fiscal de 2008. 
§ 2º Os 10% (dez por cento) dos recursos financeiros destinados à concessão de 

bolsas de pesquisa para alunos carentes das Fundações Educacionais de Ensino Superior, instituídas 
por lei municipal, serão alocados da seguinte forma: 

I – 6,3% (seis vírgula três por cento) para o exercício fiscal de 2005; 
II – 7,5% (sete vírgula cinco por cento) para o exercício fiscal de 2006; 
III – 8,9% (oito vírgula nove por cento) para o exercício fiscal de 2007; e 
IV – 10% (dez por cento) a partir do exercício fiscal de 2008. 
§ 3º Os 20% (vinte por cento) dos recursos financeiros para as áreas estratégicas às 

Fundações Educacionais de Ensino Superior instituídas por lei municipal serão alocados da seguinte 
forma: 

I – 6,7% (seis vírgula sete por cento) para o exercício fiscal de 2006; 
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II – 14,2% (quatorze vírgula dois por cento) para o exercício fiscal de 2007; e 
III – 20% (vinte por cento) a partir do exercício fiscal de 2008. 
§ 4º Os 10% (dez por cento) dos recursos financeiros destinados às demais 

Instituições de Ensino Superior, legalmente habilitadas a funcionar em Santa Catarina e que não 
possuam financiamento público, serão alocados da seguinte forma: 

I – 6,3% (seis vírgula três por cento) para o exercício fiscal de 2005; 
II – 7,5% (sete vírgula cinco por cento) para o exercício fiscal de 2006; 
III – 8,9% (oito vírgula nove por cento) para o exercício fiscal de 2007; e 
IV – 10% (dez por cento) a partir do exercício fiscal de 2008. 
 
Art. 2º O Estado concederá bolsas de estudo e bolsas de pesquisa, para o 

pagamento total ou parcial das mensalidades dos alunos economicamente carentes, regularmente 
matriculados nos cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior referidas nos incisos I e II 
do art. 1º desta Lei Complementar, observando-se os seguintes critérios: 

I – o valor do benefício concedido ao aluno não será inferior a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor da mensalidade por ele devida; 

II - os recursos serão destinados, proporcionalmente, de acordo com o número de 
alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação de cada Instituição de Ensino Superior, 
observado o regramento específico previsto no art. 1º, I, “c” desta Lei Complementar;  

III - caberá à Comissão criada no âmbito de cada Instituição de Ensino Superior, 
constituída na forma do art. 4º desta Lei Complementar, a avaliação do grau de carência e 
desempenho escolar dos candidatos às bolsas de estudo e a seleção semestral dos beneficiados; 

 
LC 296/05 (Art. 1º) – (DO. 17.686 de 25/07/05)  
“O art. 2º, da Lei Complementar nº 281, de 20 de janeiro de 2005, passa a vigorar 

com a seguinte redação:” 
 
“Art. 2º 

.................................................................................................................. 
I - o valor do benefício concedido ao aluno: 
a) para bolsas de estudo concedidas, entre o segundo semestre do ano letivo de 

2005 e o final do ano letivo de 2006, não será inferior a 30% (trinta por cento) da mensalidade 
respectivamente devida; 

b) para bolsas de estudo concedidas, no ano letivo de 2007, não será inferior a 40% 
(quarenta por cento) da mensalidade respectivamente devida; 

c) para bolsas de estudo concedidas, no ano letivo de 2008 em diante, não será 
inferior a 50% (cinqüenta por cento) da mensalidade respectivamente devida; e 

d) para bolsa de pesquisa, será de acordo com o estipulado pelo Conselho Nacional 
de Pesquisa - CNPq; (NR) 

............................................................................................................................
... 

III - caberá à equipe técnica criada no âmbito de cada Instituição de Ensino 
Superior, constituída na forma do art. 3º desta Lei Complementar, a avaliação do grau de carência e 
desempenho escolar dos candidatos às bolsas de estudo e de pesquisa e a seleção semestral dos 
beneficiados; (NR) 

............................................................................................................................
.” 

 

IV - de posse da relação dos alunos beneficiados com o pagamento de bolsas e de 
seus respectivos valores individuais, os recursos serão alocados em nome de cada aluno, liberados 
mensalmente e diretamente na conta bancária da Instituição de Ensino Superior;  

V - a obtenção ou a renovação do benefício pelo aluno ficará vinculada à participação 
em programas e projetos sociais, com visão educativa, propostos pelas universidades em seus 
projetos de extensão aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Regional, comprovando vinte 
horas semestrais; e 

VI - o aluno economicamente carente, portador de deficiência física ou que tiver 

atestada a sua invalidez permanente, receberá bolsa de estudo ou de pesquisa para o pagamento 
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integral das mensalidades. 

 

LC 420/08 (Art. 1º) – (DO. 18.415 de 01/08/08) 
“O art. 2º da Lei Complementar nº 281, de 20 de janeiro de 2005, passa a vigorar 

com a seguinte redação:” 
 
“Art. 2º O Estado concederá bolsas de estudo e bolsas de pesquisa, para o 

pagamento total ou parcial das mensalidades dos alunos economicamente carentes, regularmente 
matriculados nos cursos de graduação das instituições de Ensino Superior referidas nos incisos I e II 
do art. 1º desta Lei Complementar, observando-se os seguintes critérios: 

I - o valor do benefício concedido ao aluno não será inferior a 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor da mensalidade por ele devida; 

II - a concessão do benefício poderá ser semestral ou anual, ficando a opção a cargo 
de cada Instituição de Ensino Superior conveniada; 

III - os recursos serão destinados, proporcionalmente, de acordo com o número de 
alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação de cada Instituição de Ensino Superior, 
observado o regramento específico previsto no art. 1º, I, “c” desta Lei Complementar; 

IV - caberá à Comissão criada no âmbito de cada Instituição de Ensino Superior, 
constituída na forma do art. 3º desta Lei Complementar, a avaliação do grau de carência e 
desempenho escolar dos candidatos às bolsas de estudo e a seleção semestral ou anual dos 
beneficiados; 

V - de posse da relação dos alunos beneficiados com o pagamento de bolsas e de 
seus respectivos valores individuais, os recursos serão alocados em nome de cada aluno, liberados 
mensalmente e diretamente na conta bancária da Instituição de Ensino Superior; 

VI - a obtenção ou a renovação do benefício pelo aluno ficará vinculada à 
participação em programas e projetos sociais, com visão educativa, propostos pelas universidades em 
seus projetos de extensão aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Regional, comprovando 
vinte horas semestrais; e 

VII - o aluno economicamente carente, portador de deficiência física ou que tiver 
atestada a sua invalidez permanente, receberá bolsa de estudo ou de pesquisa para o pagamento 
integral das mensalidades.” (NR) 

 

Art. 3º A avaliação do grau de carência, do desempenho escolar dos alunos e a 

seleção dos beneficiários das bolsas ficarão a cargo de equipe técnica constituída no âmbito de cada 

Instituição de Ensino Superior com a participação de pelo menos um assistente social, dentre outros 

profissionais, assegurada a participação da entidade estudantil organizada, que exigirá do aluno, 

dentre outros: 

I - a comprovação de: 
a) renda familiar mensal; 
b) situação de desemprego do aluno e ou responsável legal; 
c) gastos familiares mensais com habitação e educação; 
d) gastos familiares mensais com transporte coletivo; 
e) gastos familiares mensais com tratamento de doença crônica; 
f) ser a primeira graduação de nível superior cursada pelo aluno, desconsideradas 

para esse fim as de licenciatura curta; e 

g) desempenho escolar no semestre letivo antecedente, para alunos matriculados a 
partir da segunda fase da graduação de nível superior, ou histórico escolar para os calouros 
regularmente matriculados; e 

II - a apresentação de: 
a) declaração de imposto de renda do aluno, do responsável legal e dos que 

integrem a renda familiar ou negativa da Receita Federal; 
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b) documentos de identificação dos membros do grupo familiar, dele 
economicamente dependentes; 

c) cópia do contrato social e balanço financeiro da empresa, se empresário ou 
dependente deste; 

 
LC 296/05 (Art. 5º) – (DO. 17.686 de 25/07/05) 
“Ficam revogadas a letra “c” do inciso II, do art. 3º ... da Lei Complementar nº 

281, de 20 de janeiro de 2005.” 
 
d) em caso de dependência econômica, declaração de valor, em moeda corrente, 

lavrada por sindicato de trabalhadores rurais, colônia de pescadores ou entes afins, da média de 
produção de agricultor ou pescador; 

e) requerimento do aluno pretendente que justifique o pedido de bolsa de estudo ou 
bolsa d pesquisa; e 

f) termo de adesão a programa e projetos de extensão de caráter social. 

§ 1º Com exceção dos documentos previstos na alínea “g” do inciso I e na alínea “e” 
do inciso II deste artigo, que deverão ser renovados pelo aluno a cada semestre letivo, a 
comprovação e apresentação das demais exigências neles contidas serão realizadas anualmente e, 
semestralmente, quando haja ocorrido, no período, modificação do grau de carência e de 
desempenho escolar. 

 
LC 296/05 (Art. 2º) – (DO. 17.686 de 25/07/05) 
“O art. 3º, da Lei Complementar nº 281, de 2005, passa a vigorar com a seguinte 

redação:” 
 
“Art. 3º 

................................................................................................................. 
§ 1º Com exceção dos documentos previstos nas alíneas “a” e “g” do inciso I deste 

artigo, que deverão ser renovados pelo aluno a cada semestre letivo, a comprovação e apresentação 
das demais exigências nele contidas serão realizadas anualmente. (NR) 

............................................................................................................................
.” 

 
§ 2º A equipe técnica fará publicar, ao final dos trabalhos, em mural de cada um dos 

campi da Instituição de Ensino Superior e em seus respectivos sítios eletrônicos, em jornal de 
circulação local e no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Educação e Inovação, a relação dos 
beneficiados contendo a ordem de classificação, os valores individuais e os percentuais aos mesmos 
deferidos. 

 
Art. 4º A fiscalização do cumprimento dos critérios para a concessão, obtenção e 

manutenção de bolsas de estudo e de bolsas de pesquisa caberá a uma Comissão, criada no âmbito 
de cada Instituição de Ensino Superior, constituída pelos membros a seguir relacionados, que 
elegerão, entre si, o seu presidente para mandato de um ano: 

I - dois representantes da Instituição de Ensino Superior, pela mesma indicados, 
para mandato de dois anos; 

II - três representantes da entidade representativa dos estudantes, pela mesma 
indicados, para mandato de um ano; 

III - um representante do Ministério Público Estadual, pelo mesmo indicado, para 
mandato de dois anos; 

IV – dois representantes de entidades organizadas da sociedade civil, estabelecidas 
no município sede da respectiva Instituição de Ensino Superior, eleitos em foro civil específico, para 
mandato de dois anos; e 

V – um representante indicado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, com a 
aprovação do Conselho de Desenvolvimento Regional. 

§ 1º Cada Comissão definirá normas para o seu funcionamento e exercício de suas 
competências. 
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§ 2º Subcomissões consultivas, compostas por representantes de turma ou curso, 
eleitos pelo voto direto de seus pares, serão instituídas em cada Comissão para auxiliar na 
fiscalização de todas as etapas da concessão dos benefícios previstos nesta Lei Complementar, 
vedada a participação de candidatos a bolsas de estudo e a bolsas de pesquisa. 

 
Art. 5º As bolsas de pesquisa, destinadas a alunos das Instituições de Ensino 

Superior, poderão ser requeridas por qualquer estudante dos cursos de graduação, mediante 
apresentação de Projeto de Pesquisa, elaborado segundo as normas técnicas da Instituição de Ensino 
Superior. 

§ 1º Para a concessão de bolsas de pesquisa, deve-se considerar, preferencialmente, 
a relevância social ou científica da temática, bem como os objetivos e a filosofia da Instituição de 
Ensino Superior. 

§ 2º O Projeto de Pesquisa deve ser acompanhado de orçamento detalhado dos 
custos de produção. 

 
LC 296/05 (Art. 5º) – (DO. 17.686 de 25/07/05) 
“Ficam revogadas ... arts. 5º ... da Lei Complementar nº 281, de 20 de janeiro de 

2005.” 
 
Art. 6º O valor mensal de cada bolsa de pesquisa, excluídos os custos de produção, 

será de, no máximo, o valor da mensalidade do curso freqüentado pelo aluno. 
 
Art. 7º O estudante que não conseguir concluir seu Projeto de Pesquisa restituirá os 

valores referentes a bolsa recebida, no prazo de um ano, contado da data da concessão da última 
parcela. 

 
Art. 8º As direções das Instituições de Ensino Superior, através de suas Pró-Reitorias 

de Pesquisa ou órgão com tal função, lançarão, anualmente, editais públicos para apresentação de 
Projetos de Pesquisa, com base nas políticas nacional e institucional de pesquisa. 

 
LC 296/05 (Art. 3º) – (DO. 17.686 de 25/07/05) 
“Ficam acrescidos ao art. 8º da Lei Complementar nº 281, de 20 de janeiro de 2005, 

os §§ 1º e 2º, com a seguinte redação:” 
 
“Art. 8º 

.................................................................................................................. 
§ 1º Os projetos de pesquisa deverão ser avaliados, sob o mérito científico, por 

comissão interna constituída especificamente para esta finalidade ou por consultores “ad-hoc”. (NR) 
§ 2º Aprovado o projeto, o professor deverá fazer a indicação do bolsista que atenda 

aos critérios sócio-econômicos estabelecidos pela legislação vigente. (NR)” 
 
Art. 9º Dos editais deverão constar: 
I - as áreas de conhecimento, prioritárias para as pesquisas; 
II - o número máximo de projetos passíveis de aprovação; 
III - total dos recursos disponíveis para as bolsas de pesquisa; 
IV - prazos para execução das pesquisas; 
V - critérios de seleção; e 
VI - outras informações úteis aos alunos pesquisadores. 
 
Art. 10. Dentre os critérios de seleção para obtenção da bolsa de pesquisa deverá 

constar: 
I - avaliação do nível de formação do aluno e as exigências técnicas e científicas do 

Projeto de Pesquisa; 
II - assiduidade e desempenho acadêmico do aluno; 
III - nível de carência econômica e financeira do aluno; 
IV - retorno científico, tecnológico, social e cultural da pesquisa para comunidade 

local e regional. 
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Art. 11. A Instituição de Ensino Superior colocará à disposição do aluno, cujo projeto 
foi selecionado, um professor orientador, que aprovará a conclusão da pesquisa, encerrando o 
benefício da bolsa.  

 
LC 296/05 (Art. 5º) – (DO. 17.686 de 25/07/05) 
“Ficam revogadas ... os arts. ... 11 da Lei Complementar nº 281, de 20 de janeiro de 

2005.” 
 
Art. 12. O prazo máximo de uma bolsa de pesquisa é de até um ano, podendo ser 

prorrogado, a critério da Comissão de que trata o art. 4º da presente Lei Complementar, desde que 
vinculado ao projeto original. 

 
LC 296/05 (Art. 4º) – (DO. 17.686 de 25/07/05) 
“O art. 12, da Lei Complementar nº 281, de 2005, passa a vigorar com a seguinte 

redação:” 
 
“Art. 12. O prazo da bolsa de pesquisa é de um ano, podendo ser renovado, desde 

que comprovada a carência sócio-econômica do aluno. (NR)” 
 
Art. 13. Os recursos das bolsas de pesquisa serão alocados, mensalmente, 

diretamente em nome do aluno beneficiário, em conta bancária das Instituições de Ensino Superior a 
que ele pertença. 

 
Art. 14. O aluno, beneficiado por qualquer das modalidades de atendimento previstas 

nesta Lei Complementar, que falsificar documentos ou falsear informações, além de perder o 
benefício que lhe foi deferido, ressarcirá os valores indevidamente recebidos e ficará 
automaticamente impedido de candidatar-se a futuras inscrições, sem prejuízo das sanções penais 
aplicáveis. 

§ 1º Os valores decorrentes do ressarcimento referido no caput deverão ser 
utilizados por aluno qualificado no processo de seleção, obedecida a ordem de classificação. 

§ 2º A equipe técnica, referida no art. 3º desta Lei Complementar, verificando fraude 
ou falsificação nas informações ou nos documentos fornecidos pelo aluno candidato a um dos 
benefícios, encaminhará cópia de processo interno à Comissão referida no art. 4º desta Lei 
Complementar, que, após confirmar a veracidade dos fatos, o remeterá ao Ministério Público e à 
autoridade policial competente, para os procedimentos legais cabíveis. 

§ 3º As Instituições de Ensino Superior e as comissões deverão manter, em caráter 
permanente, sistema de recebimento de denúncias de falsificação de informações, fraude a 
documentos ou ao próprio processo de avaliação e seleção dos alunos beneficiários de bolsas de 
estudo e de bolsas de pesquisa, sem a exigência de formalização escrita ou identificação do 
denunciante. 

 
Art. 15. É dever das Instituições de Ensino Superior conveniadas, para obtenção de 

recursos públicos, publicizar seus balancetes mensais incluindo demonstrações do patrimônio e das 
receitas e despesas do exercício através da Internet e outros meios. 

 
Art. 16. Fica vedada à Instituição de Ensino Superior conveniada a cobrança de juros 

de mora, multas ou criação de obstáculos à rematrícula aos alunos beneficiados pelo sistema de 
bolsas, por eventuais atrasos do Tesouro do Estado no repasse dos referidos recursos. 

 
Art. 17. Fica revogada a Lei Complementar nº 180, de 16 de julho de 1999. 
 

Art. 18. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Florianópolis, 20 de janeiro de 2005 
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LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 
Governador do Estado 

 
OBS.: O texto original da Lei está em negro. A consolidação efetuada em 11/08/05, 

está em vermelho e não tem caráter oficial e sim meramente informativo.(tr.) 
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ANEXO H – Lei Complementar nº 296/2005. 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 296, de 25 de julho de 2005 
 

Procedência: Dep. Paulo Roberto Eccel 
Natureza: PLC 10/05 – PLC 11/05 – PLC. 18/05 

DO. 17.686 de 25/07/05 
*Revogada parcialmente pela LC 420/08  

Fonte: ALESC/Div. Documentação (tr.) 
 
Dá nova redação ao art. 2º, da Lei Complementar nº 281,de 2005. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 

Art. 1º O art. 2º, da Lei Complementar nº 281, de 20 de janeiro de 2005, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º ............................................................................................................. 
I - o valor do benefício concedido ao aluno: 
a) para bolsas de estudo concedidas, entre o segundo semestre do ano letivo de 

2005 e o final do ano letivo de 2006, não será inferior a 30% (trinta por cento) da mensalidade 
respectivamente devida; 

b) para bolsas de estudo concedidas, no ano letivo de 2007, não será inferior a 40% 
(quarenta por cento) da mensalidade respectivamente devida; 

c) para bolsas de estudo concedidas, no ano letivo de 2008 em diante, não será 
inferior a 50% (cinqüenta por cento) da mensalidade respectivamente devida; e 

d) para bolsa de pesquisa, será de acordo com o estipulado pelo Conselho Nacional 
de Pesquisa - CNPq; (NR) 

......................................................................................................................... 
III - caberá à equipe técnica criada no âmbito de cada Instituição de Ensino 

Superior, constituída na forma do art. 3º desta Lei Complementar, a avaliação do grau de carência e 
desempenho escolar dos candidatos às bolsas de estudo e de pesquisa e a seleção semestral dos 
beneficiados; (NR) 

.........................................................................................................................” 
 
LC 420/08 (Art. 2º) – (DO. 18.415 de 01/08/08) 
“Fica revogado o art. 1º da Lei Complementar nº 296, de 25 de julho de 2005.” 
 
Art. 2º O art. 3º, da Lei Complementar nº 281, de 2005, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
“Art. 3º ............................................................................................................. 
§ 1º Com exceção dos documentos previstos nas alíneas “a” e “g” do inciso I deste 

artigo, que deverão ser renovados pelo aluno a cada semestre letivo, a comprovação e apresentação 
das demais exigências nele contidas serão realizadas anualmente. (NR) 

.........................................................................................................................” 
 
Art. 3º Ficam acrescidos ao art. 8º da Lei Complementar nº 281, de 20 de janeiro de 

2005, os §§ 1º e 2º, com a seguinte redação: 
“Art. 8º ............................................................................................................ 
§ 1º Os projetos de pesquisa deverão ser avaliados, sob o mérito científico, por 

comissão interna constituída especificamente para esta finalidade ou por consultores “ad-hoc”. (NR) 
§ 2º Aprovado o projeto, o professor deverá fazer a indicação do bolsista que atenda 

aos critérios sócio-econômicos estabelecidos pela legislação vigente. (NR)” 
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Art. 4º O art. 12, da Lei Complementar nº 281, de 2005, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 12. O prazo da bolsa de pesquisa é de um ano, podendo ser renovado, desde 
que comprovada a carência sócio-econômica do aluno. (NR)” 

 
Art. 5º Ficam revogadas a letra “c” do inciso II, do art. 3º e os arts. 5º e 11 da Lei 

Complementar nº 281, de 20 de janeiro de 2005. 
 
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Florianópolis, 25 de julho de 2005 
 

LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 
Governador do Estado 

 
OBS.: O texto original da Lei está em negro. A consolidação efetuada em 12/08/08 

está em vermelho e não tem caráter oficial e sim meramente informativo (tr.) 
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ANEXO I –  Lei Complementar nº 420/2008. 
 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 420, de 01 de agosto de 2008 
 

Procedência: Dep. Sérgio Grando 
Natureza: PLC. 8/2007 
DO: 18.415 de 01/08/08 
Fonte - ALESC/Coord. Documentação 

 
Altera o art. 2º da Lei Complementar nº 281, de 2005, que regulamenta o art. 170 da 
Constituição Estadual. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar nº 281, de 20 de janeiro de 2005, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
“Art. 2º O Estado concederá bolsas de estudo e bolsas de pesquisa, para o pagamento 

total ou parcial das mensalidades dos alunos economicamente carentes, regularmente matriculados nos 
cursos de graduação das instituições de Ensino Superior referidas nos incisos I e II do art. 1º desta Lei 
Complementar, observando-se os seguintes critérios: 

I - o valor do benefício concedido ao aluno não será inferior a 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor da mensalidade por ele devida; 

II - a concessão do benefício poderá ser semestral ou anual, ficando a opção a cargo de 
cada Instituição de Ensino Superior conveniada; 

III - os recursos serão destinados, proporcionalmente, de acordo com o número de 
alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação de cada Instituição de Ensino Superior, 
observado o regramento específico previsto no art. 1º, I, “c” desta Lei Complementar; 

IV - caberá à Comissão criada no âmbito de cada Instituição de Ensino Superior, 
constituída na forma do art. 3º desta Lei Complementar, a avaliação do grau de carência e desempenho 
escolar dos candidatos às bolsas de estudo e a seleção semestral ou anual dos beneficiados; 

V - de posse da relação dos alunos beneficiados com o pagamento de bolsas e de seus 
respectivos valores individuais, os recursos serão alocados em nome de cada aluno, liberados mensalmente 
e diretamente na conta bancária da Instituição de Ensino Superior; 

VI - a obtenção ou a renovação do benefício pelo aluno ficará vinculada à participação 
em programas e projetos sociais, com visão educativa, propostos pelas universidades em seus projetos de 
extensão aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Regional, comprovando vinte horas semestrais; e 

VII - o aluno economicamente carente, portador de deficiência física ou que tiver 
atestada a sua invalidez permanente, receberá bolsa de estudo ou de pesquisa para o pagamento integral 
das mensalidades.” (NR) 

 
Art. 2º Fica revogado o art. 1º da Lei Complementar nº 296, de 25 de julho de 2005. 
 
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Florianópolis, 01 de agosto de 2008 
 

LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 
Governador do Estado 
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

♦ P O R T A R I A S 

 

ANEXO J – Portaria nº 615/99, de 23 de agosto de 1999. 

 

PORTARIA N° 615/99, DE 23 DE AGOSTO DE 1999.  

Designa Comissão Especial para avaliar o grau de 

carência dos alunos e a escolha dos beneficiados 

pelas bolsas de estudo e pesquisa, conforme 

disposto na Lei Complementar nº 180, de 16 de 

julho de 1999, do Estado de Santa Catarina.  

O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU, no uso de suas 

atribuições, considerando o disposto no art. 4°, § 1° da Lei Complementar n° 180, de 16 de 

julho de 1999, do Estado de Santa Catarina e, ainda, respeitadas as respectivas indicações, 

DESIGNA:  

• Representantes da Universidade Regional de Blumenau:  

Prof. JAIME HILLESHEIM  

Srta. SAMARA MILENE TSCHOEKE  

• Representantes do Diretório Central dos Estudantes-DCE:  

Acad. KARINA GRAZIELLE LONGO              

Acad. MÁRCIA WELTER  

Acad. SAMARA ROCHA  

• Representante do Ministério Público:  

Promotor de Justiça ANSELMO JERÔNIMO DE OLIVEIRA  

para, sob a Presidência da Srta. SAMARA MILENE TSCHOEKE, constituírem "Comissão 

Especial" para avaliar o grau de carência dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas bolsas de 

estudo e pesquisa, da Universidade Regional de Blumenau, cujo mandato será, respectivamente, de 

dois, um e dois anos.        
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Blumenau, 23 de agosto de 1999.  

EGON JOSÉ SCHRAMM                           

Reitor  
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ANEXO K – Portaria nº 526/00, de 21 de julho de 2000. 

 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

Reconhecida pela Portaria Ministerial N° 117 de 13/02/86 - D.O.U. de 14/02/86  

 

PORTARIA N° 526/2000, DE 21 DE JULHO DE 2000  

Designa, em substituição, membros para comporem 

a Comissão Especial para avaliar o grau de carência 

dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas 

bolsas de estudo e pesquisa, conforme disposto na 

Lei Complementar nO 180, de 16 de julho de 1999, 

do Estado de Santa Catarina.  

O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU, no uso de 

suas atribuições, e considerando, ainda, o teor do Of. nº 206/2000 -, de 20 de julho de 2000, 

da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias e Of. 007/2000, de 11 de fevereiro de 

2000, do Diretório Central dos Estudantes, RESOLVE:  

designar a servidora Marilúcia Mattedi, na condição de representante da 

Universidade Regional de Blumenau e presidente da referida Comissão e a acadêmica Taryn 

Romyna Germano, na condição de representante do Diretório Central dos Estudantes, em 

substituição, respectivamente, à servidora Samara Milene Tschoeke e à acadêmica Samara 

Rocha, designadas pela Portaria n° 615/99, de 23 de agosto de 1999, junto à Comissão 

Especial para avaliar o grau de carência dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas 

bolsas de estudo e pesquisa, conforme disposto na Lei Complementar n 180, de 16 de 

julho de 1999, do Estado de Santa Catarina.  
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ANEXO L – Portaria nº 502/01, de 15 de agosto de 2001. 
• 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU  
 
Reconhecida pela Portaria Ministerial N° 117 de 13/02/86 - D.o.U. de 14/02/86  

 • 
PORTARIA N° 502/2001, DE 15 AGOSTO DE 2001  

 
Designa Comissão Especial para avaliar o grau de 

carência dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas 

bolsas de estudo e pesquisa, conforme disposto na Lei 

Complementar n° 180, de 16 de julho de 1999, do 

Estado de Santa Catarina.  

 
O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE 

REGIONAL DE BLUMENAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 311. 4°, 

§ 1°, da Lei Complementar n° 180, de 16 de julho de 1999, do Estado de Santa Catarina, e, ainda, as 

indicações da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias, através do expediente Of. 

144/2001 -, desta data, RESOLVE designar  

 
• Representantes da Universidade Regional de Blumenau:  

 
Srta. MARILÚCIA MA TTEDI  
Prof. ADRIANA LUCINDA DE OLIVEIRA  

 
• Representantes do Diretório Central dos Estudantes-DCE:  

 
Acad. LAILA PRISCILA GRAF                

Acad. QUÉLI FLACH ANSCHAU         

Acad. VANESSA ELUIZA LEBICH  

 
• Representante do Ministério Público:  

 
Promotor de Justiça ANSELMO JERÔNIMO DE OLIVEIRA  

 
para, sob a Presidência" da Srta. MARILÚCIA MATTEDI, constituírem "Comissão Especial" para 

avaliar o grau de carência dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas bolsas de estudo e de 

pesquisa da Universidade Regional de Blumenau, cujos mandatos serão, respectivamente, de dois, 

um e dois anos.  

 
Blumenau, 15 de agosto de 2001.  

 
RUI RIZZO 

Vice-Reitor, no exercício da Reitoria 
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ANEXO M – Portaria nº 638/01, de 19 de novembro de 2001. 

 • 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU  
 
Reconhecido pelo Portaria Ministerial N° 117 de 13/02/86 - D,o.U. de 14/02/86  
 • 
PORTARIA N° 638/2001, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001  

 
Designa, em substituição, membro integrante da 

Comissão Especial para avaliar o grau de carência dos 

alunos e a escolha dos beneficiados pelas bolsas de 

estudo e pesquisa, conforme disposto na Lei 

Complementar n° 180, de 16 de julho de 1999, do 

Estado de Santa Catarina.  

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU, no uso de suas 

atribuições, e considerado o Memorando n° 07/01, de 14 de noyembro de 2001, da Presidência da 

referida Comissão, RESOLVE:  

 
designar a Servidora VALQUIRIA BRODWOLF NONES, em substituição, à 

Professora ADRIANA LUCINDA DE OLIVEIRA, na Comissão Especial para avaliar o grau de 

carência dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas bolsas de estudo e pesquisa, 

conforme disposto na Lei Complementar n° 180, de 16 de julho de 1999, do Estado de 

Santa Catarina, designada pela Portaria n° 502/2001, de 15 de agosto de 2001.  

 
Blumenau, 19 de novembro de 2001  

 
EGON JOSÉ SCHRAMM 
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ANEXO N – Portaria nº 103/02, de 1º de março de 2002. 

 

PORTARIA N° 103/2002, DE 1° DE MARÇO DE 2002  

 
Designa Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização dos recursos oriundos do art. 170 da 

Constituição Estadual.  

 
O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU, no uso de suas 

atribuições, considerando o disposto no art. 4°, § 1° da Lei Complementar n° 180, de 16 

de julho de 1999, do Estado de Santa Catarina, arts. 3° e 5° da Resolução 08/2002, de 
10 de março de 2002 e, ainda, respeitadas as respectivas indicações, DESIGNA  

 
• Representantes da Universidade Regional de Blumenau:  

 
MARILÚCIA MATTEDI  

V ALQUÍRIA BRODWOLF NONES  

 
• Representantes do Diretório Central dos Estudantes-DCE:  

 
GISELE MIRANDA  

LAILA PRISCILA GRAF  

SARAH ITEN TEIXEIRA  

 
• Representante do Ministério Público:  

 
FLÁVIO DUARTE DE SOUZA  

 
para, sob a Presidência da Srta. MARILÚCIA MA TTEDI, constituírem Comissão 

Especial de Acompanhamento e Fiscalização dos recursos oriundos do art. 170 da Constituição 

Estadual, destinada a avaliar a escolha dos beneficiados pelas bolsas de estudo e pesquisa, confonne 

disposto na Lei Complementar n° 180, de 16 de julho de 1999, do Estado de Santa Catarina, da 

Universidade Regional de Blumenau, cujo mandato será, respectivamente, de dois, um e dois anos. 

 

Blumenau, 1º de março de 2002 

 

EGON JOSÉ SCHRAMM 
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ANEXO O – Portaria nº 244/03, de 30 de abril de 2003. 

 

PORTARIA N° 244/2003, DE 30 DE ABRIL DE 2003  

Designa, em substituição, membro integrante da 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização 

dos recursos oriundos do art. 170 da Constituição 

Estadual.  

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE 

REGIONAL DE BLUMENAU, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Complementar n° 

180, de 16 de julho de 1999, do Estado de Santa Catarina, e, ainda, considerando o Oficio n° 

02/2003, de 29 de abril de 2003, da Presidência da referida Comissão, RESOLVE:  

designar o Promotor de Justiça JOUBERT ODEBRECHT, em substituição ao 

Promotor de Justiça FLÁVIO DUARTE DE SOUZA, na Comissão Especial de Acompanhamento 

e Fiscalização dos recursos oriundos do art. 170 da Constituição Estadual, designado pela 

Portaria nº 103/2002, de 10 de março de 2002.  

 
Blumenau, 30 de abril de 2003 

  
RUI RIZZO 

Vice-Reitor, no Exercício da Reitoria. 
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ANEXO P – Portaria nº 585/03, de 22 de setembro de 2003. 

 

PORTARIA N° 585/2003, DE 22 DE SETEMBRO DE 2003  

Designa Comissão Especial para avaliar o grau de 

carência dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas 

bolsas de estudo e pesquisa, conforme disposto na Lei 

Complementar nº 180, de 16 de julho de 1999, do 

Estado de Santa Catarina.  

O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto no Art. 4°, § 1° da Lei Complementar n° 180, de 16 

de julho de 1999, do Estado de Santa Catarina e os Arts. 3° e 5° da Resolução n° 08/2002, de 

10 de março de 2002, RESOLVE designar:  

• Representantes da Universidade Regional de Blumenau:  
MARILÚCIA MATTEDI  

VALQUÍRIA BRODWOLF NONES  

• Representantes do Diretório Central dos Estudantes - DCE:  
Acad. LAILA PRISCILA GRAF  

Acad. ANA PAULA ZONTA  

Acad. MARCELO SILVA CIMA  

• Representante do Ministério Público:  

Promotor de Justiça JOUBERT ODEBRECHT  

para, sob a Presidência da Assistente Social MARILÚCIA MATTEDI, constituírem a Comissão 

Especial para avaliar o grau de carência dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas 

bolsas de estudo e pesquisa, conforme disposto na Lei Complementar n° 180, de 16 de 

julho de 1999, do Estado de Santa Catarina, cujos mandatos serão, respectivamente, de dois, 

um e dois anos.  
 

Blumenau, 22 de setembro de 2003  

 

EGON JOSÉ SCHRAMM 
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ANEXO Q – Portaria nº 619/03, de 04 de abril de 2003. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA                  

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  

PORTARIA N° 00619/2003  

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que são 
conferidas pelo art. 3º, inciso l, do Ato nº 176/MP/2000, c/c art. 18, inciso XII, alínea “f” da Lei 
Complementar Estadual nº 197, de 13 de julho de 2000,  

RESOLVE:  

DESIGNAR o doutor JOUBERT ODEBRECHT, matrícula nO 305.145-5, ocupante 
do cargo de 14° Promotor de Justiça da comarca de Blumenau, para compor a Comissão de que 
trata o art. 4°, da Lei Complementar Estadual n° 180, de 16 de julho de 1999, junto à 
Universidade Regional de Blumenau - FURB, a partir do dia 1° de abril de 2003.  

REGISTRE�SE E COMUNIQUE-SE.  

Florianópolis, 04 de abril de 2003.  
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ANEXO R – Portaria nº 320/05, de 30 de junho de 2005. 

 

PORTARIA N° 320/2005, DE 30 DE JUNHO DE 2005  

Nomeia presidente da Comissão Especial para avaliar o 

grau de carência dos alunos e a escolha dos 

beneficiados pelas bolsas de estudo e pesquisa, 

conforme disposto na Lei Complementar n° 180, de 16 

de julho de 1999, do Estado de Santa Catarina.  

O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto no arte 4°, da Lei Complementar n° 281, de 20 de 

janeiro de 2005, do Estado de Santa Catarina e no art. 5°, parágrafo único, da Resolução n° 

08/2002, de 1 ° de março de 2002, RESOLVE nomear a servidora VALQUÍRIA BRODWOLF 

NONES para exercer a função de Presidente da Comissão Especial para avaliar o grau de 

carência dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas bolsas de estudo e pesquisa, conforme 

disposto na Lei Complementar n° 180, de 16 de julho de 1999, do Estado de Santa Catarina, pelo 

período de um ano, a contar de 17 de junho de 2005.  

Blumenau, 30 de junho de 2005  

EGON JOSÉ SCHRAMM 
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ANEXO S – Portaria nº 539/05, de 30 de setembro de 2005. 

 
PORTARIA N° 539/2005, DE 30 DE SETEMBRO DE 2005 

   
 

Designa Comissão Especial para avaliar o grau de 
carência dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas 
bolsas de estudo e pesquisa de que trata o Artigo 170 
da Constituição do Estado de Santa Catarina. 

 
  
 O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto no  Art. 4º da Lei Complementar nº 281, de 20 de 
janeiro de 2005, do Estado de Santa Catarina e os Arts. 3º e 5º da Resolução nº 08/2002, de 1º 
de março de 2002, RESOLVE designar: 

  
• Representantes da Universidade Regional de Blumenau: 
Titulares: 
VALQUÍRIA BRODWOLF NONES  
GILMARA ZIMDARS 
  
Suplentes: 
JARBAS GALVÃO 
RICARDO BOF 
  
• Representantes do Diretório Central dos Estudantes – DCE: 
Acad. MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS 
Acad. ELAINE CRISTINA KRUG 
  
• Representante do Ministério Público: 
Promotor de Justiça JOUBERT ODEBRECHT 
  
• Representante da Sociedade Civil Organizada: 
Sr. FABRICIO DA CUNHA WOLFF 
  
• Representante da 15ª Secretaria de Desenvolvimento Regional: 
Sr. ALTAIR ARNO ZIERKE 
 
  

para, sob a Presidência da Sra. VALQUÍRIA BRODWOLF NONES, constituírem a  Comissão 
Especial para avaliar o grau de carência dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas 
bolsas de estudo e pesquisa de que trata o Artigo 170 da Constituição do Estado de Santa 
Catarina. 

 
  

Blumenau, 30 de setembro de 2005. 
 
 
  

EGON JOSÉ SCHRAMM 
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ANEXO T – Portaria nº 175/06, de 03 de abril de 2006. 

 
PORTARIA N° 175/2006, DE 3 DE ABRIL DE 2006 

  
 
Exclui integrante da Comissão Especial para avaliar o 
grau de carência dos alunos e a escolha dos 
beneficiados pelas bolsas de estudo e pesquisa de que 
trata o Artigo 170 da Constituição do Estado de Santa 
Catarina. 
  
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE 

BLUMENAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o teor do Processo nº 2005.010999-4, 
que declara inconstitucional o art. 4º, III, da Lei Complementar nº 281, de 20 de janeiro de 
2005, do Estado de Santa Catarina, RESOLVE excluir o representante do Ministério Público, 
Promotor de Justiça JOUBERT ODEBRECHT, da Comissão Especial para avaliar o grau de carência 
dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas bolsas de estudo e pesquisa de que trata o artigo 170 
da Constituição do Estado de Santa Catarina. 
   
 

Blumenau, 3 de abril de 2006. 
 
 
  

EGON JOSÉ SCHRAMM 
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ANEXO U – Portaria nº 222/06, de 10 de maio de 2006. 

 
PORTARIA N° 222/2006, DE 10 DE MAIO DE 2006 

  
  
Designa Comissão Especial para avaliar o grau de 
carência dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas 
bolsas de estudo e pesquisa de que trata o Artigo 170 
da Constituição do Estado de Santa Catarina. 

  
  

O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no  Art. 4º da Lei Complementar nº 281, de 20 de 
janeiro de 2005, do Estado de Santa Catarina e os Arts. 3º e 5º da Resolução nº 08/2002, de 1º 
de março de 2002, RESOLVE designar: 

  
• Representantes da Universidade Regional de Blumenau: 

Titulares: 
GILMARA ZIMDARS 
JARBAS GALVÃO 
  
Suplentes: 
RICARDO BOF 
RUBENS ZUNINO PEREIRA 

  
• Representantes do Diretório Central dos Estudantes – DCE: 

Acad. ELAINE CRISTINA KRUG 
Acad. GEBER CORDEIRO DA SILVA 
  

• Representantes da Sociedade Civil Organizada: 
Sra. MARIA TEREZINHA RONDON – indicada pelo Sindicato dos 
Bancários de Blumenau 
Sr. MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS – indicado pela Associação da Juventude 
do Meio Popular de Blumenau 
  

• Representante da 15ª Secretaria de Desenvolvimento Regional: 
Sr. ALTAIR ARNO ZIERKE 
  
  

para, sob a Presidência da Servidora GILMARA ZIMDARS, constituírem a  Comissão Especial 
para avaliar o grau de carência dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas bolsas de 
estudo e pesquisa de que trata o Artigo 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina. 
  
  

Blumenau, 10 de maio de 2006. 
  
  
  

EGON JOSÉ SCHRAMM 
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ANEXO V – Portaria nº 543/07, de 20 de setembro de 2007.  

 
PORTARIA Nº 543/2007, DE 20 DE SETEMBRO DE 2007 
 
 

Designa os membros da Comissão Especial para 
avaliar o grau de carência dos alunos e a escolha 
dos beneficiados pelas bolsas de estudo e 
pesquisa de que trata o art. 170 da Constituição 
Estadual/SC. 

 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU, no uso de suas 

atribuições legais e considerando, ainda, o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 281, de 20 de 
janeiro de 2005, bem como as respectivas indicações, designa 

 
I – 2 (dois) representantes da Universidade Regional de Blumenau, para mandato de 

2 (dois) anos: 
 
� Titulares: 

Profª. Adriana Corrêa 
Sr. Anderson Rosa 
 

� Suplentes: 
Srª. Ana Paula Kalbusch Soares 
Sr. Rubens Zunino Pereira 
 

II – 3 (três) representantes do Diretório Central dos Estudantes - DCE, para mandato 
de 1 (um) ano: 

 
Acad. Andrea Carolina Garcia 
Acad. Geber Cordeiro da Silva 
Acad. Paulo Henrique Doerlitz 
 
III – 2 (dois) representantes de entidades organizadas da sociedade civil, para 

mandato de 2 (dois) anos: 
 
� Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau: 

Srª. Roseana Souza Martins 
� Rotary Blumenau Norte: 

Ten. Cel. Roque Heerdt 
 
IV – 1 (um) representante da 15ª Secretaria de Desenvolvimento Regional: 

Srª. Elisete Maria Passold 
 

para, sob a Presidência do Servidor Anderson Rosa, constituírem a Comissão Especial para 
avaliar o grau de carência dos alunos e a escolha dos beneficiados pelas bolsas de estudo 
e pesquisa de que trata o art. 170 da Constituição Estadual/SC. 

 
 

Blumenau, 20 de setembro de 2007. 
 

 

 

DR. EDUARDO DESCHAMPS 
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♦ O F Í C I O S    E N V I A D O S 

 

ANEXO W – Of. 206/2000. 
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• 
ANEXO X – Of. 046/2001. 

 
Of. 046/2001  
  

Blumenau, 08 de março de 2001. 
 
Senhor Presidente;  
 
 
 

 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos encaminhar a V. Exa. para análise e parecer do CEPE a 

Minuta da Resolução que estabelece diretrizes ao recebimento de bolsas de estudo para alunos 

inseridos em atividades de extensão da FURB.  

 
Dada extrema urgência face a Lei Estadual do Art. 170, pedimos a inclusão na pauta  

~~-=>   
da Câmara/CEPE já na próxima semana.  

 
Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de consideração e apreço.  
 
 
 
Atenciosamente,  

 
 
 
Prof. Roberto Diniz Saut 
Pró-Reitor de Extensão e Relações Comunitárias  
 
 
Exmo. Senhor 
Prof. Egon José Schramm 
DO. Presidente do CEPE 
 
 
 
 
Nesta 
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ANEXO Y – Of. 144/2001. 
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ANEXO Z – Of. DAE 012/2004. 
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ANEXO AA – Of. CEAFI 22/2005. 
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\ANEXO AB – Of. CEAFI 67/2006. 
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♦ P A R E C E R E S 

 

ANEXO AC  – Parecer Jurídico nº 31/2003. 

 

 
PROCURADORIA GERAL 
 

PARECER JURÍDICO N° 31/2003 

 

 

Origem: COMISSÃO FISCAL DA BOLSA DO ART. 170 

 

 

 
Assunto: ANÁLISE QUANTO À COMPETÊNCIA E PROCEDIMENTOS 

APLICÁVEIS EM CASOS DE FRAUDE NA OBTENÇÃO DE 
BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA DO ARTIGO 170, DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 

 
 
 
 
 
 
I - DA CONSULTA 

 

A Ilustre Presidenta da Comissão Fiscal da Bolsa do Artigo 170, encaminha ofício (n. 

001) à esta Procuradoria Geral, dando conta da identificação de casos fraudulentos no âmbito da 

verba destinada aos universitários, na forma do artigo 170 da Constituição do Estado de Santa 

Catarina. 

Esclarece que os atos ilegais ocorreram mediante a omissão de informações e fraudes 

na documentação apresentada pelos alunos beneficiários, bem como que os casos investigados estão 

sendo postos à disposição desta Procuradoria Geral, tudo para que sejam tomadas as devidas 

providências. Todos os casos estariam devidamente subsidiados com provas inequívocas. 

 

A ilustre signatária dá conta, ainda, que existem casos consensuais e litigiosos, que 

referem-se (conforme esclarecimentos obtidos por telefone) àquelas pessoas dispostas a devolver os 

valores indevidamente recebidos, como também aqueles que não reconhece a ilegalidade - em tese - 

cometida. 

Assim, é o oficio encaminhado para que se esclareça quanto aos procedimentos a 

serem adotados, especificamente quanto ao seguinte: 1. à quem compete a cobrança dos valores; 2.- 

qual a correção monetária a ser praticada; 3. - da necessidade de instauração dos procedimentos 
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"para efetivação da cobrança e recebimento de valores distribuídos equivocadamente a alunos 

beneficiados" . 

O oficio veio acompanhado de documentos e cópia da legislação pertinente. 
 
 
11 - DO PARECER 

 

Trata-se de consulta encaminhada pela Presidenta da Comissão de Fiscalização da 

Bolsa do Art. 170, dando conta que no âmbito da comissão que preside, tem provas de fraudes 

cometidas, quais sejam, o recebimento indevido de verba pública para estudantes em desacordo com 

critérios estabelecidos na legislação aplicável. Sua preocupação é com o encaminhamento a ser dado 

aos diversos casos existentes. 

Inicialmente, questão a ser resolvida, é a da competência para cobrança dos referidos 

créditos. 

Pois bem. Sabidamente, estes recursos destinados à concessão de bolsas de estudos 

aos acadêmicos dos cursos de graduação provêm do ESTADO DE SANTA CA T ARINA, por força de 

disposição em da Constituição Estadual. É que se lê, in verbis: 

Art 170. O Estado prestará anualmente, na forma da lei complementar, assistência 

financeira aos alunos matriculados nas instituições de educação superior legalmente habilitadas a 

funcionar no Estado de Santa Catarina. 

f...) (Constituição do Estado de Santa Catarina) 
 

A Lei Complementar n. 180/99, que regulamenta o artigo 170 da Constituição do 

Estado de Santa Catarina, é enfática ao atribuir ao ente estadual o crédito advindos do referido 

repasse, in verbis: 

 

Art 27. O Estudante beneficiado por qualquer uma das modalidades de atendimento, 

previstas nesta lei Complementar, que vier tornar-se inadimplente sob qualquer título, poderá ser 

incluído no cadastro da dívida ativa do Estado. (sem grifos no original) 

 

Não resta dúvida que os créditos gerados em razão das fraudes narradas pela ilustre 

consulente, são próprio do ESTADO DE SANTA CATARINA. 

 

Resolvido isto, resta saber se a FURB tem competência para cobrar administrativa e 

judicialmente o valores recebidos em fraude ao sistema de bolsa de estudos, advindos do repasse 

previsto no artigo 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina. 

Nos termos da Lei Complementar n. 180, de 16 de julho de 1999, cabe a nr..} uma 

Comissão criada no âmbito de cada Instituição de Ensino Superior e constituída na forma do art. 42, a 

avaliação do grau de carência dos alunos e a escolha dos beneficiários pelas bolsas de estudo e 

pesquisa, mediante objetivos fIxados pelas instituições (art. 3°, lU). 
° 
 
De grande valia é também o disposto no caput do artigo 4 da referida Lei 
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Complementar n. 180/99, in verbis: 

 

Art l A avaliação do grau de carência e do desempenho acadêmico dos alunos, a 

escolha dos beneficiários das bolsas e a fiscalização do cumprimento dos critérios para a sua obtenção 

e manutenção ficará a cargo de uma Comissão constituída junto à sede de cada Fundação 

Educacional de Ensino Superior instituída por lei municipal, que publicará relatório minuciosos de suas 

atividades e resultado. 

 

Não resta dúvida que cabe à uma Comissão instituída no âmbito da Fundação 

Educacional de Ensino Superior instituída por lei municipal não só estabelecer os critérios para a 

avaliação do grau de carência dos alunos, mas também escolher os beneficiários pelas bolsas de 

estudo e pesquisa (art. 3), inclusive competindo-lhe a fiscalização pelo cumprimento das condições 

fixadas. 

No âmbito desta IES., a matéria foi regulamentada pela Resolução n. 08, de 4 de 

março de 2002 (cuja íntegra foi encaminhada com a consulta). Tais atribuições ficaram devidamente 

evidenciadas no seu artigo 4° e parágrafo, in verbis: 

 

Art 4" Compete à referida Comissão o acompanhamento e fiscalização 

da aplicação dos critérios estabelecidos pela Universidade Regional de 

Blumenau para a concessão das referidas bolsas, bem como da 

distribuição dos respectivos recursos financeiros. 

 

Parágrafo único. Cabe, ainda, a esta Comissão, determinar a apuração 

de irregularidades na concessão de bolsas, sobretudo quanto às 

denúncias de concessões indevidas e das medidas cabíveis, tanto no 

sentido de restituição dos valores, quanto de encaminhamento de 

processos de responsabilidade civil e criminal 

 

Assim, nos termos da referida Resolução n. 08/02, é de competência da Comissão 

apurar irregularidades no que tange ao recebimento dos referidos repasses constitucionais. 

 

Logo, apesar de o crédito estar atribuído ao ESTADO DE SANTA CA T ARINA, a partir 

do repasse que é feito à Instituição de Ensino Superior, cabe à esta última a devida administração dos 

recursos públicos. 

 

Se recebimento indevido houve, então naturalmente a restituição deverá ser feita à 

entidade que tem o poder de destinar ( distribuir) as bolsas de estudo. A restituição deverá integrar 

novamente "o montante dos recursos destinados a bolsa de estudo e pesquisa [que] será repartido 

proporcionalmente ao número de estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação", 

como determina a Lei Complementar n. 180/99. 
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Tais recursos, vale frisar, só tem um único destino: proporcionar assistência financeira 

aos alunos que, na forma da lei, julgar-se necessitados. O seu recebimento indevido deve gerar a 

restituição, com vistas à assistência de outro aluno, e não, como se poderia ilogicamente concluir, 

para restituir à fonte que o repassou. 

 

Neste caso, não tenho dúvida, a FURE tem competência e o dever para cobrar 

administrativa e judicialmente os referidos créditos. 

 

Aliás, esta competência já esta regulamentada no âmbito interno pela referida 

Resolução n. 08/02, in verbis: 

 

"Art 27 A Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização 

recebe, analisa e encaminha aos órgãos competentes, denúncias que 

apresentem sérios indícios de concessão indevida de bolsa de estudo. 

Havendo procedência da denúncia ou ausência injustificada do 

denunciante perante a Comissão, há a imediata suspensão da 

concessão das bolsas e determinação de restituição dos valores 

indevidamente recebidos. 

 

f...J 

 

Art 29. A Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização 

notifica os estudantes denunciados a comparecerem perante a mesma 

e prestarem esclarecimentos acerca das denúncias. 

Parágrafo único. Sendo as declarações prestadas insuficientes para 

esclarecer o teor da denúncia, constatada a má-fé ou havendo 

ausência injustificada dos denunciados à entrevista, a Comissão 

encaminha o fato à autoridade competente no âmbito civil e criminal 

 

Para os casos não litigiosos, ou seja, onde o beneficiário destes recursos reconhece o 

recebimento indevido, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis, poderá a Comissão 

aceitar em devolução os valores com os acréscimos legais. 
 

Com efeito, nos termos do artigo 884 do Código Civil "Aquele que, sem justa causa, 

se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a 

atualização dos valores monetários”. 

 

Por seu turno o artigo 6° da referida Lei Complementar n. 180/99 estabelece que o 

valor mensal de cada bolsa de pesquisa será equivalente ao valor da mensalidade do curso 

freqüentado. Esta norma serve exatamente para viabilizar o desiderato da previsão constitucional, 
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qual seja, possibilitar o estudo àqueles que comprovem insuficiência de recursos. Por isso, não pode o 

valor ser inferior à mensalidade escolar, sob pena de não se conseguir manter o acadêmico 

matriculado e em sala de aula, e, nem maior, para não se desperdiçar verba pública. 

 

Por conseguinte, o valor recebido indevidamente deverá retomar em quantidade 

equivalente e suficiente para que novo aluno carente possa ter financiado seus estudos. Então, A 

correção monetária que deverá ser adotada é exatamente aquela dada ao crédito universitário no 

período compreendido entre o recebimento dos valores pelo acadêmico e a efetiva restituição. 

 

Há, contudo, que se computar também juros. 

 

É que se trata de ato ilícito - contrário a lei - e como tal deve incorrer o seu autor nos 

ônus da mora. Segundo o que dispõe o artigo 398 do Código Civil "Nas obrigações provenientes de 

ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou". As conseqüências da mora, por 

sua vez, estão elencadas no anterior artigo 395, que rege: "Responde o devedor pelos prejuízos a que 

sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficias 

regularmente estabelecidos. e honorários de advogado". 

 

O  percentual destes juros, outrossim, deverá ser cobrando na forma do artigo 406 do 

Código Civil, in verbis: 

 

"Art 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, 

ou o forem sem taxa estipulada, ou quando proveniente de determinação de lei, serão 

fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do aumento de impostos devidos à Fazenda 

Nacional" . 
 

Assim é que os juros incidem na forma do artigo 406 do Código Civil, a ser apurado 

em cada caso pelo Departamento Financeiro da Universidade. 

 

Os casos litigiosos, outrossim, após a devida constatação pela Comissão na forma 

prevista nos 27 à 29 da Resolução n. 08/99, deverão ser encaminhados à esta Procuradoria Geral, 

para devida cobrança judicial. 

 

Finalmente, devo esclarecer, não se trata de pretender usurpar competência própria 

do ESTADO DE SANTA CATARINA para demandar em juízo na busca da restituição pelos valores 

indevidamente recebidos. Muito pelo contrário. É aqui sustentada a competência comum entre o 

ESTADO DE SANTA CATARINA e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB para 

ajuizar as devidas ações que vise restituir os referidos valores. O risco de se incorrer em dupla 

demanda, data venia, é afastado pela natural prestação de contas entre as entidades governamentais 

envolvidas. 
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lU - DAS CONCLUSÕES 

 

Resta, pois, concluir o seguinte: 

 

1. - O crédito gerado por recebimento indevido das verbas repassadas por força do 

artigo 170 da Constituição Estadual é de propriedade do ESTADO DE SANTA CATARINA; 

 

2.- Por estar atribuído às Fundações Educacionais de Ensino Superior instituídas por 

lei municipal a administração dos recursos oriundos do repasse do previsto no artigo 170 da 

Constituição do Estado de Santa Catarina, é a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

competente para cobrar administrativa e judicialmente os referidos créditos; 

 

3. - A correção monetária que deverá ser adotada é exatamente aquela dada ao 

crédito universitário no período compreendido entre o recebimento dos valores pelo acadêmico e a 

sua efetiva restituição; 
 

4.- Sobre os valores a serem restituídos incidem juros de mora calculados na forma do 

artigo 406 do Código Civil, ou seja, segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento 

de impostos devidos à Fazenda Nacional, a serem apurados em cada caso pelo Departamento 

Financeiro da Universidade; 

 

5.- Todo o valor restituído administrativa ou judicialmente deverá ser formalizado por 

escrito, inclusive especificando cada componente dos valores (principal, con-eção monetária e juros), 

bem como revertido, incondicionalmente, para o fim previsto no artigo 170 da Constituição do Estado 

de Santa Catarina e regulamentado pela Lei Complementar n. 180/99; 

 

6.- Após apuração das fraudes pela Comissão Fiscal da Bolsa do Artigo 170, o que 

deverá ser feito com estrita observância aos artigos 27 à 29 da Resolução n. 08/02 desta IES., em 

não havendo a restituição amigável e integral dos valores, a autoridade competente deverá, além de 

outras obrigações legais, remeter o caso para esta Procuradoria Geral com vista à possibilitar o 

ingresso da ação judicial competente. 

 

É o parecer, s. m. j. 

À superior apreciação do ilustre SI. Procurador Geral. 
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ANEXO AD  – Parecer nº 24/2004. 
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ANEXO AE – Parecer Jurídico nº 92/2006. 
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♦ R E S O L U Ç Õ E S 

 

ANEXO AF – Resolução nº 82/00, de 31 de maio de 2000. 
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ANEXO AG – Minuta de Resolução (08/mar/01). 

 

Minuta de Resolução 

Estabelece diretrizes ao recebimento 
de bolsas de estudo para alunos 
inseridos em atividades de extensão 
da Universidade Regional de 
Blumenau - FURE.  

o Reitor da Universidade Regional de Blumenau, no uso de suas atribuições 
faz saber à comunidade acadêmica os termos da seguinte resolução:  

Art. 1 ° - Fica instituído Programa de bolsa de estudo para alunos inseridos 
em atividades de extensão, de que trata a Lei Complementar Estadual nO 180, de 16 
de julho de 1999.  

Art. 2° - Compreendem-se como atividades de extensão os projetos e 
programas pe extensão aprovados pelos conselhos competentes da FURB, os 
institucionais da FURB, os comunitários conveniados com a FURB e as atividades 
sócio-comunitárias govemamentais e não govemamentais.  

Art. 3° - As bolsas de estudo para alunos inseridos em atividades de 
extensão correspondem a 20 (vinte) créditos mensais.  

Parágrafo Único - A cada início de' semestre a Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização definirá o número de bolsas a serem disponibilizadas 
no decorrer do período.  

Art. 4°_ O acesso dos alunos às bolsas de que trata esta resolução dar-seá 
através dos seguintes critéríos:  

I - estarem regularmente matriculado em curso de graduação da FURB;  

II - terem disponibilidade de 20(vinte) horas semanais para as atividades 
de extensão;  
III - ter cadastro socioeconômico na Divisão de Assistência ao Estudante Art. 5° - A 
seleção dos candidatos dar-se-á observando-se a situação socioeconômica familiar do 
candidato e as características exigidas pelo projeto.  

Parágrafo 1°_ Cabe à Divisão de Assistência ao Estudante avaliar o nível 
socioeconômico dos alunos inscritos para atividades de extensão.  

Parágrafo 2° - Cabe à Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias 
definir critérios de qualificação mínima para tipologia da atividade de extensão.  

Art. 7° - Os casos não previstos nesta Resolução serão resolvidos pela Prô-
Reitoria de Extensão e Relaçôes Comunitárias, e quando necessário pela Comissão 
Especial de Acompanhamento e Fiscalização do art. 170.  

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Blumenau, 08 de março de 2001.  

Egon José Schramm 
Reitor  
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ANEXO AH – Resolução nº 08/02, de 04 de março de 2002. 

 

RESOLUÇÃO Nº 08/2002, DE 4 DE MARÇO DE 2002 
 
 
Institui diretrizes para a administração e distribuição de recursos 
destinados à concessão de bolsas de estudo aos estudantes dos cursos de 
graduação da Universidade Regional de Blumenau, na forma do Anexo. 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU , no uso de 
suas atribuições legais, e  considerando deliberação do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão – CEPE – Processo nº 097/2001, Parecer nº 041/2002,  
tomada em sua sessão  plenária de 26 de fevereiro de 2002,  
 
 
 
R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º Instituir diretrizes para a administração e distribuição de recursos do 
Governo do Estado de Santa Catarina, destinados à assistência financeira aos 
estudantes dos cursos de graduação da Universidade Regional de Blumenau, na 
forma do ANEXO .  
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 3º Revogam-se  as disposições em contrário. 
 
 
Blumenau, 4 de março de 2002. 
 
 
 
 
                                                                                              EGON JOSÉ SCHRAMM 
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ANEXO 
 
 
DIRETRIZES PARA A ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 

RECURSOS DESTINADOS À CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

AOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

 
 

TÍTULO I 

DAS DIRETRIZES GERAIS  
 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Bolsas de Estudo, inclusive para estudantes em 

atividades de extensão e  bolsas de pesquisa,  de que trata a Lei Complementar Estadual  nº 

180, de 16 de julho de 1999.  

 

Art. 2º O presente Programa compreende a administração e distribuição dos recursos 

provenientes do Governo do Estado de Santa Catarina, os quais se destinam à assistência 

financeira aos estudantes economicamente carentes.  

 

I  - consideram-se estudantes economicamente carentes aqueles que, com base nas 

informações obrigatoriamente prestadas, enquadram-se nos critérios definidos por esta 

Resolução; 

II – as bolsas de estudo custeiam, no máximo,  65% (sessenta e cinco por cento) do valor da 

mensalidade acadêmica; 

III -  as bolsas de estudo vinculadas a atividades de extensão remuneram o acadêmico com o 

pagamento máximo de 20 (vinte) créditos financeiros; 

IV  – as bolsas de pesquisa também remuneram com o valor máximo de 20 (vinte) créditos 

financeiros. 
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Parágrafo único.  A bolsa de pesquisa ou a bolsa de estudo vinculada a atividades de 

extensão,  pode ser concedida cumulativamente com a bolsa de estudo, desde que a soma de 

ambas não ultrapasse o valor integral da mensalidade.  

 

 

CAPÍTULO I 

DA COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇ ÃO  

 

Art. 3º  A Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização dos recursos destinados à 

assistência financeira fundamenta-se no disposto do art. 3º, inciso III, da Lei Complementar 

Estadual nº 180/99, e será instituída através de portaria emitida pelo Reitor da Universidade. 

 

Art. 4º Compete à referida Comissão o acompanhamento e fiscalização da aplicação dos 

critérios estabelecidos pela Universidade Regional de Blumenau para a concessão das 

referidas bolsas,  bem como da distribuição dos respectivos recursos financeiros. 

 

Parágrafo único.  Cabe, ainda, a esta Comissão, determinar a apuração de irregularidades na 

concessão de bolsas, sobretudo quanto às denúncias de concessões indevidas e das medidas 

cabíveis, tanto no sentido de restituição dos valores, quanto de encaminhamento de processos 

de responsabilidade civil e criminal.  

 

Art. 5º A Comissão é constituída por:  

  

I – 2 (dois) representantes indicados pela Universidade, para um mandato de 2 (dois) anos;  

II –  3 (três) representantes indicados pela entidade representativa dos estudantes da 

Universidade, para um mandato de 1 (um) ano;  

III –  1 (um) representante indicado pelo Ministério Público, para um mandato de 2 (dois) 

anos. 

 

Parágrafo único. A Comissão é presidida por um de seus membros, cuja nomeação cabe ao 

Reitor.  
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Art. 6º A Comissão reunir-se-á quinzenalmente, por convocação de seu presidente, com 

antecedência mínima de 2 (dois) dias ou, extraordinariamente, por convocação de 2/3 (dois 

terços) de seus membros.  

 

Art. 7º O quorum mínimo para instalação dos trabalhos compreende a presença de cinqüenta 

por cento mais um dos integrantes indicados para a Comissão.  

 

Art. 8º Nas deliberações da Comissão, cada entidade representada tem direito a 1 (um) voto.  

 

Art. 9º As reuniões e o resultado dos trabalhos são documentados em ata, elaborada por um 

dos membros da Comissão ou por quem esta designar.  

 

Art. 10. Ocorrendo ausência injustificada de qualquer um dos membros da Comissão por 

mais de 3 (três) reuniões de trabalho, é enviada correspondência à respectiva instituição para 

que indique novo representante. 

 
 

TÍTULO II 

DAS BOLSAS DE ESTUDO 

 

CAPÍTULO I 

DA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS 

 

Art. 11. São candidatos ao recebimento da bolsa de estudo todos os estudantes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação da Universidade. 

 

Art. 12. Os estudantes  interessados em receber bolsa de estudo devem preencher formulário 

eletrônico próprio, acessado através das páginas eletrônicas da FURB e/ou da Divisão de 

Assistência ao Estudante - DAE. 

 

§ 1º O período de inscrição é determinado a cada início de ano, pela DAE,  em cronograma 

publicado no Calendário Acadêmico da Universidade.  
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§ 2º As inscrições, desde que regulares, são válidas para o ano em exercício.  

 

Art. 13.  A DAE publica as listagens de classificados e não classificados e a relação de 

candidatos que devem apresentar documentação comprobatória dos dados informados no 

formulário eletrônico.  

 

Art. 14. A não apresentação dos documentos completos ou a divergência entre os dados 

informados no formulário eletrônico, podem desclassificar ou excluir o candidato do processo 

de seleção.  

 

Art. 15. Após a inscrição no programa de bolsas de estudo, cabe ao estudante manter 

atualizadas as informações sobre a sua situação socioeconômica familiar.  

 

CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 

Art. 16. São excluídos do processo de seleção, os candidatos que:  

 

I – possuam graduação em outro curso superior, com exceção de licenciatura curta;  

II –  estejam recebendo qualquer forma de bolsa de estudo para custeio das mensalidades (não 

se considera bolsa de trabalho, pesquisa, extensão, estágio curricular não obrigatório e 

monitoria); 

III –  estejam sem atividade acadêmica no respectivo semestre; 

IV – obtenham média acadêmica, no semestre anterior, menor que o mínimo estabelecido 

para aprovação pela Universidade. 

V – não comprovem a prestação do serviço voluntário, tendo recebido uma ou mais parcelas 

da bolsa de estudo em anos anteriores. 

  

Art. 17. A seleção de candidatos às bolsas de estudo será feita  através da classificação obtida 

mediante o emprego de uma fórmula de cálculo que resulta dos seguintes fatores:  

 

I - número de integrantes do grupo familiar; 
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II -  renda mensal bruta familiar; 

III -  patrimônio familiar; 

IV -  gastos com moradia (aluguel e/ou financiamento) do grupo familiar; 

V - gastos do aluno com transporte coletivo (municipal ou intermunicipal); 

VI -  gastos contínuos com tratamento de saúde do grupo familiar; 

VII -  número de integrantes do grupo familiar, que estejam cursando graduação em IES pagas 

e gratuitas; 

VIII -  situações de grande impacto que interferem diretamente na dinâmica familiar, não 

apenas no aspecto econômico, e que não estão contempladas nos critérios anteriores. 

 

a) entende-se como grupo familiar o conjunto de pessoas no qual o candidato se insere e que 

contribuem ou dependem da renda familiar, independente do grau de parentesco;  

b) entende-se como renda mensal bruta familiar a soma de todos os ganhos dos integrantes 

que exercem atividade remunerada. Consideram-se, assim, os salários fixos, aposentadorias, 

ganhos variáveis de prestação de serviço, trabalhos autônomos, atividades rurais, ajuda de 

familiares, rendimentos de aluguéis e aplicações financeiras ou outros. Descontam-se férias, 

13º salário, horas extras e pensão alimentícia; 

c) entende-se por patrimônio familiar o valor de mercado, ainda que aproximado,  do conjunto 

de bens imóveis, veículos, máquinas agrícolas e dinheiro aplicado em renda fixa. Em se 

tratando de consórcio e/ou financiamento, consideram-se as prestações pagas; 

d) são considerados gastos com moradia as despesas mensais com habitação, somente as de 

aluguel e/ou financiamento. Despesas com imóvel de lazer não são consideradas; 

e) são considerados gastos com transporte, as  despesas mensais com transporte coletivo 

municipal ou intermunicipal do candidato para deslocar-se entre a sua residência e a FURB;  

f) são considerados gastos contínuos com tratamento de saúde, o valor mensal das despesas 

com medicação, manutenção de aparelhos (ortodônticos, próteses mecânicas, etc.) e terapias 

contínuas (psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, acupuntura, etc.). Não se considera 

despesas com plano de saúde; 

g) são considerados os integrantes que cursam graduação em IES pagas e gratuitas;  

h) são consideradas como situações especiais fatores que implicam diretamente na dinâmica 

familiar, ainda que não impliquem em gastos contínuos. 

 

Art. 18.  São selecionados para o recebimento das bolsas de estudo os candidatos com menor 

pontuação obtida segundo o disposto no artigo anterior.  
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Parágrafo único. No caso de empate na pontuação dos candidatos, o desempate é obtido de 

acordo com a seguinte ordem:  

 

I – menor renda per capita; 

II – situação especial; 

III  – despesa com doença crônica no grupo familiar; 

IV – residência alugada ou financiada. 

 

Art. 19.  A obtenção da bolsa de estudo condiciona à prestação de serviço voluntário, nos 

termos da Lei Complementar Estadual nº 180/99 e da Lei Federal       nº 9.608, de 18 de 

fevereiro de 1998. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Art. 20  O resultado da seleção de candidatos às bolsas de estudo é divulgado nos murais da 

DAE e na Internet, nas páginas eletrônicas da FURB e da DAE.  

 

Art. 21. A relação dos estudantes selecionados contém nome, curso, classificação e 

percentual recebido em bolsa. 

 

Art. 22.  A relação dos estudantes não selecionados contém nome, curso, classificação e 

motivo do não recebimento da bolsa. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 
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Art. 23.  A partir da data de divulgação do processo classificatório, os estudantes 

selecionados têm 7 (sete) dias úteis para assinarem o recibo de prestação de contas junto ao 

Centro do respectivo curso, bem como para retirarem o novo bloqueto de pagamento de 

mensalidade, com a dedução do valor correspondente à bolsa obtida.  

 

Art. 24.  Os estudantes que deixarem de retirar uma parcela da bolsa no prazo estabelecido, 

perdem a respectiva parcela.  

 

§ 1º Havendo motivo relevante para a não retirada de uma parcela da bolsa, os estudantes 

podem apresentar, dentro de 4 (quatro) dias úteis,   a contar do prazo final da retirada, 

justificativa escrita dirigida à Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização, que 

decidirá sobre a concessão ou não das parcelas seguintes.  

 

§ 2º As bolsas não retiradas no prazo estabelecido serão imediatamente redistribuídas para os 

próximos alunos classificados.  

 

Art. 25.  Os estudantes que deixarem de retirar 2 (duas) parcelas da  bolsa de estudo no 

mesmo semestre, ficam automaticamente excluídos da concessão das parcelas seguintes.   

 

Art. 26.  Na impossibilidade dos estudantes procederem à assinatura do recibo de retirada da 

bolsa de estudo pessoalmente, poderão outorgar procuração com poderes específicos e firma 

reconhecida em Cartório, para outra pessoa.  

 

Parágrafo único. Tratando-se de procuração enviada através de fax ou fotocópia, deve ser 

apresentada a respectiva via original, na DAE, no prazo máximo de 7 (sete) dias, sob risco de 

perder a parcela da bolsa.  

 

 

CAPÍTULO V 

DAS DENÚNCIAS 

 

Art. 27. A Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização recebe, analisa e 
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encaminha aos órgãos competentes, denúncias que apresentem sérios indícios de concessão 

indevida de bolsa de estudo. Havendo procedência da denúncia ou ausência injustificada do 

denunciado perante a Comissão, há imediata suspensão da concessão das bolsas e 

determinação de restituição dos valores indevidamente recebidos.  

 

Art. 28.  Qualquer pessoa, respeitada a ética do sigilo, mediante identificação, pode 

formalizar denúncia escrita e entregá-la na DAE ou à  Comissão Especial de 

Acompanhamento e Fiscalização.  

 

Art. 29.   A Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização notifica os estudantes 

denunciados a comparecerem perante a mesma e prestarem esclarecimentos acerca das 

denúncias.  

 

Parágrafo único. Sendo as declarações prestadas insuficientes para esclarecer o teor da 

denúncia, constatada má-fé ou havendo ausência injustificada dos denunciados à entrevista, a 

Comissão encaminha o fato à autoridade competente no âmbito civil e criminal.  

 
 

TÍTULO III 

DAS BOLSAS DE PESQUISA 
 
Art. 30.  Considera-se aprovada a proposta de pesquisa daquele estudante que se  enquadrar 

nos critérios definidos por esta Resolução.  

 

 

CAPÍTULO I 

DA ABERTURA DO EDITAL PÚBLICO PARA O PROGRAMA DE IN CENTIVO À 

PESQUISA - PIPe 

 

Art. 31.  Anualmente, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação lança edital para a seleção 

de projetos de pesquisa para o Programa de Incentivo à    Pesquisa - PIPe. 
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Parágrafo único. Os projetos de pesquisa são analisados pela Comissão de Avaliação de 

Projetos e Relatórios de Pesquisa, composta por 21 (vinte e um) representantes das três 

grandes áreas de pesquisa: “Humanas e Sociais”, “Vida” e “Exatas e da Terra”.  

 

 

CAPÍTULO II 

DA ORIENTAÇÃO DOS PROJETOS 

 

Art. 32.  A orientação é feita por professor que atenda aos seguintes critérios:  

 

I – seja pesquisador com produção científica e titulação mínima de mestrado; 

II – não esteja inadimplente com a Divisão de Apoio e Desenvolvimento da Pesquisa - 

DADP.  

 

CAPÍTULO III 

DOS CRITÉRIOS PARA CANDIDATAR-SE AOS PROJETOS DE PE SQUISA 

 

Art. 33. Os estudantes candidatos aos projetos de pesquisa do PIPe devem:  

 

I – estar regularmente matriculados em curso de graduação; 

II –  estar cursando, quando iniciar a vigência da pesquisa, no mínimo, a III Fase  do curso; 

III –  não estar cursando o último ano do curso quando iniciar a vigência da pesquisa; 

IV – possuir média geral de aproveitamento superior ou igual a 7,0 (sete vírgula zero); 

V – dispor de 20 (vinte) horas semanais para o trabalho de pesquisa; 

VI – não receber bolsa de pesquisa de outro órgão financiador, nem bolsa de trabalho ou de 

monitoria da FURB; 

VII  – não possuir vínculo empregatício; 

VII –  não estar inadimplente com  a Divisão de Apoio e Desenvolvimento da Pesquisa - 

DADP.  
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CAPÍTULO IV 

DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS  PARA INSCRIÇÃO DOS PROJETO S 

 

Art. 34.  Os estudantes candidatos à bolsa de pesquisa devem apresentar os seguintes 

documentos:  

 

I – fotocópia da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa        Física - CPF; 

II –  Histórico Escolar, com média geral (original); 

III –  fotocópia do Resumo de Matrícula.  

 

Art. 35. O professor orientador deve apresentar os seguintes documentos:  

 

I – projeto de pesquisa (obedecendo as “diretrizes para elaboração das propostas de pesquisa”, 

disponível na DADP); 

 

 

II –  curriculum vitae (modelo CNPq – Plataforma Lattes); 

III –  carta de apresentação do bolsista, devidamente assinada pelo orientador;  

IV – ficha de inscrição do projeto, com parecer favorável da Comissão de Avaliação de 

Projetos e Relatórios de Pesquisa,  atendendo à Resolução nº 52/97,     de 21 de outubro de 

1997. 

 

 

CAPÍTULO V 

DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS PROJETOS 

 

Art. 36. Os projetos de pesquisa são avaliados pela Comissão de Avaliação de Projetos e 

Relatórios de Pesquisa, conforme os seguintes critérios:  

 

I – qualificação/produção científica do orientador (curriculum vitae modelo CNPq  - 

Plataforma Lattes, que deverá estar completo e atualizado);  
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II –  qualidade do projeto apresentado; 

III –  desempenho acadêmico do estudante (Histórico Escolar com média geral);  

IV – plano de trabalho; 

V – interesse e mérito do estudante. 

 

Art. 37. Após a seleção dos 100 (cem) projetos pela Comissão de Avaliação de Projetos e 

Relatórios de Pesquisa, os bolsistas contemplados devem preencher formulário fornecido pela 

DADP, para a identificação da renda per capita familiar. 

 

§ 1º A análise dos formulários e a documentação para avaliação da renda per capita familiar  

será de responsabilidade da DADP, que poderá, a qualquer momento, solicitar a presença do 

estudante para elucidar  dúvidas acerca de sua situação socioeconômica. Os documentos 

podem ser acessados pelos membros da Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização.  

§ 2º Após a inscrição no programa de bolsas de pesquisa, cabe ao estudante manter 

atualizadas as informações sobre a sua situação socioeconômica familiar. 

 

 

Art. 38. Os candidatos que recebem bolsa de que trata a Lei Complementar Estadual nº 

180/99, são classificados em conformidade com a renda per capita, obtida mediante o 

emprego da seguinte fórmula:  

 

RPC = RT – M – T – S 

               GF 

 

Onde:  

 

RPC = renda per capita familiar; 

RT = renda total familiar (somatório da renda familiar, incluindo o candidato); 

M = gastos com moradia; 

T = gastos com transporte coletivo; 

S = gastos com tratamento contínuo (saúde); 
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GF = número de membros do grupo familiar.  

 

I –  entende-se como grupo familiar o grupo de pessoas relacionadas até o 3º grau de 

parentesco civil, consangüíneo ou por afinidade, em linha reta ou colateral, que contribuam 

para a renda familiar ou usufruam dela na condição de dependentes do responsável pelo grupo 

perante a Secretaria da Receita Federal; 

II –  entende-se como renda do grupo familiar o somatório de salários, proventos, pensões 

alimentícias, outros rendimentos do trabalho não assalariado e rendimentos auferidos do 

patrimônio, de todos os membros do grupo familiar; 

III –  são relacionados para a concessão de bolsa de pesquisa de que trata a Lei Complementar 

Estadual nº 180/99, os candidatos com menor renda per capita familiar, calculada segundo o 

disposto no caput deste artigo; 

IV – no caso de índices idênticos, calculados segundo o disposto no caput deste  artigo, o 

desempate dos candidatos é obtido de acordo com a seguinte ordem de preferência:  

a) menor renda per capita; 

b) despesa com doença crônica no grupo familiar; 

c) residência alugada ou financiada; 

d) maior número de integrantes do grupo familiar estudando em IES paga.  

 

 

CAPÍTULO VI 

DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO  PIPe 

 

Art. 39.  O resultado da seleção é divulgado nos murais da DADP, além dos meios 

eletrônicos disponíveis (Internet). 

 

Art. 40. A relação de contemplados contém o nome do estudante, do orientador e do projeto 

de pesquisa.  
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CAPÍTULO VII 

DA VIGÊNCIA E DO VALOR DA BOLSA DE PESQUISA DO PIPe  

 

Art. 41. São concedidas bolsas de pesquisa durante 10 (dez) meses – de agosto a junho, 

excluído o mês de janeiro  -, aos estudantes que tiverem o seu projeto de pesquisa aprovado.  

 

Art. 42.  O valor mensal de cada bolsa de pesquisa, tomando o valor do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – PIBIC/CNPq como referência, será de, no máximo, 20 (vinte) 

créditos financeiros.  

 

Art. 43. O estudante que não concluir o seu projeto de pesquisa restituirá todos os valores 

referentes à bolsa recebida, no prazo de 1 (um) ano, contados da data da concessão da última 

parcela.  

 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DA BO LSA DE 

PESQUISA 

 

Art. 44. O pagamento da primeira bolsa será no mês imediatamente posterior ao início do 

desenvolvimento do projeto de pesquisa. O estudante recebe, mediante assinatura de um 

recibo na DADP, um bônus relativo à  bolsa, conforme estabelecido no art. 42 desta 

Resolução.  

 

 

§ 1º O bônus deve ser utilizado para abater do valor total da mensalidade devida à 

Universidade.  

§ 2º O estudante que não estiver em débito com a Universidade, após a apresentação do bônus 

na Divisão de Administração Financeira, receberá o valor em espécie.   
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TÍTULO IV 

DAS BOLSAS DE EXTENSÃO 
 
Art. 45. Compreendem-se como atividades de extensão os projetos e programas de extensão 

aprovados pelos conselhos competentes da FURB, os  institucionais da FURB, os 

comunitários conveniados com a FURB e as atividades sociocomunitárias governamentais e 

não governamentais.  

 

 

CAPÍTULO I 

DOS CRÉDITOS 

 

Art. 46. As bolsas de estudo para estudantes inseridos em atividades de extensão variam de 

acordo com o perfil do programa, podendo chegar a  20 (vinte) créditos financeiros mensais.  

 

Parágrafo único. A cada início de semestre, a Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização definirá o número de bolsas para os programas de atividades de extensão a serem 

disponibilizadas no decorrer do período.  

 

 

CAPÍTULO II 

DO ACESSO ÀS BOLSAS 

 

Art. 47.  O acesso dos estudantes  às bolsas de extensão de que trata esta Resolução dar-se-á 

através dos seguintes critérios:  

 

I – estar regularmente matriculados em curso de graduação da FURB; 

II – ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para as atividades de extensão; 

III – ter cadastro socioeconômico da DAE. 
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Art. 48.  A seleção dos candidatos será feita  observando-se a situação socioeconômica 

familiar e as características exigidas pelo projeto.  

 

§ 1º Cabe à DAE avaliar o nível socioeconômico dos estudantes inscritos para atividades de 

extensão. 

§ 2º Cabe à Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias definir critérios de 

qualificação mínima para a tipologia  da atividade de extensão.  

 
 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 49.  Os casos não previstos nesta Resolução serão analisados conjuntamente pela 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização, DAE e  Reitoria. 

Art. 50. Ficam consolidados os critérios adotados até o presente momento pela Universidade 

e pela Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização, relativamente às verbas 

previstas no art. 170 da Constituição Estadual. 

 
 
Blumenau, 4 de março de 2002. 
 
 
 
 
                                                              EGON JOSÉ SCHRAMM 
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ANEXO AI – Resolução CEAFI nº 01/04, de 22 de junho de 2004. 

 

RESOLUÇÃO CEAFI N. 01, de 22 de junho de 2004 

  

  

Cria diretrizes para a Averiguação 

de Denúncias de Irregularidades no 

Programa de Bolsas do Art. 170. 

  

A Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170 - 

CEAFI, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 

Art. 10, de seu Regimento Interno, aprovado em 24/03/2004, e a Res. 

FURB n. 08/2002 e LC 180/99 do estado de Santa Catarina, 

  

R E S O L V E : 

  

Art. 1o - Criar rotinas administrativas necessárias à averiguação de 

denúncias de irregularidades no Programa de Bolsas do Art. 170. 

 

Art. 2o - Será objeto de averiguação pela CEAFI, a denúncia que 

apresentar algum indício de irregularidade. 

 

Art. 3o. – São passíveis de investigação os acadêmicos contemplados 

com o benefício da Bolsa do Art. 170 e a Divisão de Assistência ao 

Estudante – DAE, da Universidade Regional de Blumenau – FURB. 
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Art. 4o. – Definir significado apropriada aos termos: 

a)    Beneficiado – acadêmico que recebe o benefício da Bolsa do Art. 

170; 

b)    Denunciado – beneficiado que sofreu denúncia; 

c)    Benefício – bolsa de estudo do art. 170; 

d)    Benefício Suspenso – benefício interrompido temporariamente para 

averiguação de denúncia de irregularidade; 

e)    Benefício Cancelado – benefício interrompido por prazo determinado 

com aplicação de penalidade; 

f)      Notificação – ato formal de cientificar o beneficiado sobre o teor da 

denúncia, com prescrição de prazo para apresentação de defesa escrita, 

juntada de documentos  e/ou agendamento para entrevista pessoal; 

g)    Defesa Escrita – ato formal e facultativo do beneficiado para justificar 

a irregularidade denunciada; 

h)    Primeiras Declarações – procedimento de coleta de informações 

prestadas pelo beneficiado em entrevista pessoal com a CEAFI; 

i)       Relator – membro da comissão responsável pela análise e parecer 

em processo de averiguação de denúncia de irregularidade; 

j)       Diligências - procedimentos para coleta de informações no processo 

de averiguação de denúncia de irregularidade. 

 

Art. 5o – Das competências e atribuições da CEAFI e de seus Membros: 

I – Da CEAFI: 

a)    homologar o edital  para inscrição no Programa de Bolsas da 

Universidade Regional de Blumenau – FURB; 
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b)    estabelecer rotinas e fixar horários de atendimento da Secretaria;  

c)    estabelecer formas para averiguação de denúncias de 

irregularidades; 

d)    estabelecer critérios para cancelamento de benefícios; 

e)    informar à comunidade acadêmica, sobre os critérios de 

cancelamento de benefícios e sobre o processo punitivo e de devolução 

dos valores recebidos indevidamente; 

f)      determinar à DAE, “suspensão” do benefício nos casos com indícios 

de irregularidade; 

g)    emitir  relatório  detalhado  à  DAE,  referente os Processos 

Cancelados; 

h)    encaminhar à Procuradoria Geral da Universidade Regional de 

Blumenau, os processos para  cobrança dos valores recebidos 

indevidamente; 

i)       deliberar sobre encaminhamentos ao Ministério Público;  

j)       manter em arquivos, os Processos de Bolsas Canceladas; 

k)     emitir correspondências, firmar convênios e parcerias quando julgar 

necessário. 

II – Dos Membros: 

a)    participar, com assiduidade, das reuniões, atendimentos agendados 

e demais compromissos pertinentes; 

b)    ter ciência dos critérios, prazos e procedimentos do Programa de  

Bolsas de Estudo do Art. 170; 

c)    organizar e disponibilizar agenda para atendimentos pessoais e 

demais compromissos; 
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d)    receber o Processo de Averiguação de Denúncia de Irregularidade 

para: 

1.    analisar os elementos disponíveis e confrontá-los entre si. 

2.    decidir sobre a continuidade da investigação ou arquivamento do 

processo. 

3.    fazer diligências internas e externas à Universidade. 

4.    agendar entrevista com o acadêmico denunciado ou notificá-lo 

pessoalmente ou por carta registrada. 

5.    inquirir o acadêmico denunciado quando julgar necessário, 

registrando as suas Primeiras Declarações. 

6.    solicitar mais informações e documentos aos acadêmicos 

denunciados. 

7.    informar o acadêmico denunciado sobre o direito e prazo que dispõe 

para apresentar Defesa Escrita, onde poderá justificar a irregularidade 

cometida. 

8.    esclarecer ao acadêmico denunciado as implicações de suas 

declarações e  dos documentos apresentados no processo. 

9.    definir como e o que deve ser informado ao aluno denunciado. 

10.                     concluir o Processo de Investigação, emitindo Parecer Final. 

11.                     relatar o Processo de Investigação na reunião plenária da 

CEAFI para homologação do Parecer. 

Parágrafo Único: O membro da CEAFI que tiver sob sua 

responsabilidade, Processo de Investigação que pese sobre pessoa de 

seu relacionamento, poderá declarar-se “impedido éticamente”, devendo 

nesse caso, solicitar a sua substituição por outro membro da comissão. 
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Art. 6o. -  São atribuições da Secretaria: 

a)    secretariar as reuniões; 

b)    receber e expedir correspondências; 

c)    auxiliar nos despachos e encaminhamentos deliberados pela 

Comissão; 

d)    receber, selecionar e protocolar as denúncias que contenham 

informações relevantes; 

e)    protocolar as denúncias em arquivo eletrônico, registrando o nome 

do acadêmico denunciado, vínculo, curso, data, teor da denúncia, 

observações relevantes e encaminhamentos; 

f)      retirar na DAE, os respectivos processos de inscrição dos 

acadêmicos denunciados, que deverão conter: formulário de inscrição, 

documentos do acadêmico e relatório da tesouraria; 

g)    verificar nos registros da CEAFI e da DAE se o acadêmico 

denunciado possui  precedentes ou se é reincidente; 

h)    reunir as denúncias com os respectivos processos de inscrição e 

demais informações relevantes,  originando o Processo de Averiguação 

de Denúncia de Irregularidade; 

i)       distribuir, sistematicamente e com protocolo, os Processos de 

Averiguação de Denúncia de Irregularidade entre os membros da 

CEAFI; 

j)       agendar horários para entrevistas, reuniões e outros compromissos 

da CEAFI;  

k)     receber documentos e juntá-los aos respectivos processos ou 

arquivos pertinentes;  

l)       encaminhar, periodicamente, os relatórios da Comissão à DAE 
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m) encaminhar os Pareceres da CEAFI aos interessados no processo; 

n)    informar pontualmente a presidência da CEAFI ou outro membro, 

sobre o recebimento de requerimentos, recursos e outras manifestações 

relevantes; 

o)    manter sigilo das informações e processos investigados; 

p)    manter atualizada a página da CEAFI na internet, bem como os 

dados relativos aos membros da Comissão, tais como Portarias de 

nomeação, dados pessoais e funcionais, e outros relevantes. 

 

Art. 7o - Os casos omissos serão deliberados em reunião plenária da 

CEAFI. 

 

Art. 8o. A presente resolução entra em vigor a partir da data de sua 

homologação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

  

Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização do Art. 170 - CEAFI 
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ANEXO AJ – Resolução nº 33/04, de 22 de junho de 2004. 
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ANEXO AK – Resolução CEAFI nº 04/04, de 22 de novembro de 2004. 
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ANEXO AL – Resolução nº 93/04, de 16 de dezembro de 2004. 
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ANEXO AM – Resolução CEAFI nº 01/06, de 23 de março de 2006. 

 

RESOLUÇÃO CEAFI N. 01, de 23 de março de 2006. 

  

  

  

Altera a Resolução CEAFI n. 4, de 22 de novembro 

de 2004, que classifica as irregularidades 

cometidas por Acadêmicos no Programa de 

Bolsas do Art. 170 e fixa critérios para definir a 

aplicação de penas.  

  

  

A Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170 -  CEAFI, 

no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto em seu Regimento 

Interno aprovado em 24/03/2004 e LC 281/05, alterada pela LC 296/05 do Governo 

do Estado de Santa Catarina, 

  

  

R E S O L V E : 

  

  

Art. 1 o. Classificar as irregularidades cometidas por acad êmicos e fixar 

mecanismos de conseqüência(s) para os casos com com provada 

irregularidade(s) no Programa de Bolsas do Art. 170 , do Governo do Estado, na 

Universidade Regional de Blumenau – FURB.  

  

Art. 2 o. São irregularidades no Programa de Bolsas do Art. 170 do Governo do 

Estado na Universidade Regional de Blumenau: 

  

I - A omissão de informações com relevância socioec onômica. 
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II - A prestação de falsas informações nas declaraç ões. 

III - A divergência de informações prestadas nas de clarações. 

IV - A fraude de documentos. 

V – O descumprimento de prazo(s). 

VI - A falta de manifestação do acadêmico no Processo de Investigação. 

VII - A falta de entrega de documentos solicitados no Processo de Investigação. 

VIII - O descumprimento do Edital do Cadastro Socioeconômico da DAE/FURB. 

IX - O descumprimento das normas internas da CEAFI. 

  

Art. 3o. Para os casos previstos nos incisos V, VI e VII supra citados, o acadêmico(s) 

pode solicitar, num prazo de até 02 (dois) dias úteis após à data do evento, nova 

oportunidade à CEAFI. 

  

Parágrafo único: A solicitação do acadêmico(s) deve ser por Requerimento à CEAFI 

e  deve vir instruída com justificativa pelo seu impedimento, comprovada com 

documento hábil, sob pena da Comissão não conhecer do pedido. 

  

Art. 4o.A pena aplicada pela CEAFI pode ser: 

  

§ 1o. A ADVERTÊNCIA , a qual será emitida formalmente ao acadêmico através  de 

notificação por protocolo. 

  

I - A Advertência consiste em alertar o acadêmico quanto ao seu compromisso e 

conseqüências das informações socioeconômicas que presta no Programa de 

Bolsas do Art. 170. 

II - A pena de Advertência pode ser aplicada uma única vez, somente a 

acadêmico(s) calouro ou para aquele que não tenha causado dano a outro 

acadêmico concorrente no Programa de Bolsas. 

III – A aplicação de Advertência é acompanhada da atualização dos dados 

socioeconômicos do acadêmico para a sua reclassificação no Programa de Bolsas. 
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§ 2o. A RESTRIÇÃO DE ACESSO de acadêmico, em semestre seguinte, ao 

cadastro socioeconômico da DAE, além do cancelamento das parcelas à receber da 

Bolsa do Art. 170. 

  

I – A pena de Restrição de Acesso ao cadastro socioeconômico pode ser aplicada a 

acadêmico(s) que tenha causado dano a outrem. 

  

§ 3o. A EXCLUSÃO de acadêmico do Programa de Bolsas do Art. 170,  do Governo 

do Estado, na Universidade Regional de Blumenau - FURB. 

  

I – A exclusão de acadêmico do Programa de Bolsas do Art. 170 pode se dar: 

a) mediante acadêmico com reincidência em Processo de Investigação concluso 

com comprovação de irregularidade anterior pela CEAFI. 

b) pela constatação da prática contínua de relevante irregularidade em semestre(s) 

anterior(s). 

c) pela fraude no Programa de Bolsas do Art.170. 

  

Art. 5o. Os casos omissos serão resolvidos pela CEAFI. 

  

Art. 6o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando a 

Resolução CEAFI n. 04, de 22 de novembro de 2004. 

  

  

  

Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização do Art. 170 - CEAFI 
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♦ R E G I M E N T O 

 

ANEXO AN – Regimento Interno CEAFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRREEEGGGIII MMMEEENNNTTTOOO   III NNNTTTEEERRRNNNOOO   CCCEEEAAAFFFIII    

COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO 

E FISCALIZAÇÃO DO ART.  170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blumenau, 24 de março de 2004 
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CAPITULO I 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

Art. 1º - A Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170 - CEAFI, nos 

termos da legislação vigente, em especial o art. 19, da Lei nº 10.260, de 28 de novembro de 

2001, e o Art. 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina combinada com Lei 

Complementar Estadual nº 180, de 16 de julho de 1999, é instância superior em matéria de 

selecionar os estudantes economicamente carentes para bolsas de estudo, bem como deliberar 

sobre questões administrativas e disciplinares a respeito dos processos de avaliação, seleção e 

concessão de bolsas de estudo da FURB 

Art. 2º - A Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170 - CEAFI, 

realizará suas atividades sem interferências pessoais, ideológicas, político-partidárias ou 

privilégios de qualquer natureza. 

 

CAPITULO II 

DAS COMPETÊNCIAS, COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

Art. 3º - Nos termos da legislação vigente, são competências da Comissão Especial de 

Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170 - CEAFI: 

I. Homologar através de edital, os períodos de inscrição, os critérios de seleção dos 

bolsistas, e as condições exigidas para a obtenção e manutenção do benefício. 

II.  Verificar o cumprimento das demais exigências legais e as previstas em edital para 

concessão de bolsa de estudo; 

III.  Fiscalizar o processo de distribuição dos benefícios; 

IV.  Investigar os casos de denúncias na concessão indevida de bolsas de estudo; 

V. Cancelar o benefício dos acadêmicos cuja denúncia for julgada procedente, e exigir a 

restituição dos valores recebidos indevidamente; 

VI.  Cientificar o Ministério Público sobre as irregularidades constatadas no processo de de 

bolsas de estudo; 

VII.  Publicar Relatório de Atividades ao final de cada semestre letivo; 
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VIII.  Deliberar nos casos em que os editais ou demais regulamentos da universidade não 

contemplem a matéria; 

IX.  Apresentar à Universidade Regional de Blumenau - FURB, propostas de alterações ou 

melhorias no processo de distribuição de bolsa e da Comissão Especial de 

Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170 - CEAFI 

Art. 4º - A Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170 - CEAFI é 

composta pelos seguintes membros natos: 

I. Três representantes estudantis; 

II.  Dois representantes servidores da Universidade Regional de Blumenau - FURB; 

III.  Um representante do Ministério Público. 

§1º - A nomeação da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170  - 

CEAFI, é homologada pelo Reitor da Universidade Regional de Blumenau - FURB. 

§2º - Os representantes dos estudantes serão indicados pelo DCE - Diretório Central dos 

Estudantes, ou no caso de sua dissolução, por outro órgão de representação estudantil que vier 

a substituí-lo. 

§3º - Conforme legislação vigente, o mandato dos representantes estudantis é de 01 (um) ano, 

sendo que, os demais representantes tem mandato de 02 (dois) anos. 

§4º - O membro da Comissão que faltar a 03 (três) reuniões consecutivas, sem justificativa 

plausível, será destituído de sua representação, cabendo ao Presidente da Comissão a imediata 

solicitação junto a entidade ou categoria que o mesmo representava, para a indicação de outra 

pessoa para compor a Comissão. 

Art. 5º - Os representantes nomeados pelo Reitor da Universidade Regional de Blumenau -

FURB, deverão escolher entre seus pares, através de voto direto, o Presidente da Comissão 

Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170 para um mandato de 01 (um) ano.  

Art. 6º - São competências do Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização do Art. 170 - CEAFI: 

I. Representar oficialmente a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do 

Art. 170, da Universidade Regional de Blumenau; 

II.  Propor as pautas para a Ordem do Dia das reuniões; 

III.  Convocar e presidir as reuniões da Comissão ou indicar substituto. 
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IV.  Adotar providências urgentes, ad referendum da Comissão Especial de 

Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170 - CEAFI, submetendo-as à sua 

apreciação na primeira reunião subsequente; 

V. Desempenhar as demais atribuições para o atendimento integro da legislação vigente, 

em especial a Lei Federal nº 10.260 de 12 de junho de 2001, combinado com o 

Decreto nº 4.035, de 28 de novembro de 2001; o Art. 170 da Constituição Estadual, a 

Lei Complementar Estadual nº 180, de 16 de julho de 1999; e, a Lei Federal nº 9.608, 

de 18 de fevereiro de 1998. 

Art. 7º - As reuniões da Comissão, obedecerão a seguinte ordem: 

I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

II.  Ordem do dia; 

III.  Assuntos Gerais. 

§1º - Apresentada a Ordem do Dia e antes de iniciadas as discussões, os membros poderão 

apresentar propostas de alteração ou inclusão de novos assuntos, que serão submetidos à 

votação para posterior prosseguimento dos trabalhos do dia. 

§2º - Em Assuntos Gerais será aberto espaço para avisos, informes e  manifestações gerais. 

Art. 8º - Os assuntos tratados nas reuniões da Comissão primarão pelo princípio do consenso 

de idéias, e não existindo este, serão decididos por votação, sendo considerada vencedora a 

proposta que obtiver maioria simples dos votos dos membros presentes, ou seja, metade mais 

um. 

Parágrafo único- As matérias somente poderão ser votadas com a presença mínima de 50% 

(cinqüenta por cento) dos membros da referida Comissão. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 9º - A Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170 - CEAFI, tem 

sua sede e secretaria nas instalações da Universidade Regional de Blumenau - FURB. 

Art. 10 - Os procedimentos e demais normativas para  implementação desse Regimento, serão 

fixadas em Resoluções da Comissão. 
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Art. 11 - Os casos omissos a este regimento serão decididos nas reuniões da Comissão 

Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Art. 170 - CEAFI. 

Art. 12 - Esse Regimento passou a vigir a partir da data de sua aprovação e homologação, que 

ocorreu em reunião plenária da Comissão no dia vinte e quatro de março de dois mil e quatro 

(24/03/2004), conforme consta em ata. 

 

Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e  
Fiscalização do Art. 170 - CEAFI  
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♦ R E L A T Ó R I O S 

 

ANEXO AO – Relatório de Atividades (2004). 

 

 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2004 
 
 

 
1) Quanto aos atendimentos 
 
a) De Denúncias: 
 
Internas (DAE) - 408 
Externas (por acadêmicos) - 41 
Total Geral: 449 
 
b) De Processos de Averiguação de Irregularidades/Investigação: 
 
Procedentes - 148 
Improcedentes - 42 
Pendentes na Comissão - 02 
Prejudicados - 02 (Processos de Inscrição de acadêmicos não disponíveis na DAE) 
Total Geral Investigado - 194 
 
 

2) Quanto às justificativas de cancelamentos: 

 
a) Por omissão de dados relevantes: 
 
� componentes do grupo familiar e renda – 04 
� componentes do grupo familiar - 02 
� dados da renda - 48 
� valor da renda agregada - 11 
� patrimônio – 08 
� patrimônio e renda – 06 
� interdependência do grupo familiar - 01 
 
b) Por falta de documentação: 
 
� não protocolaram todos documentos solicitados – 01 
 
c) Por ausência/divergência na manifestação:  
 
� não agendaram entrevista para prestar esclarecimentos - 58 
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� não compareceram para a entrevista agendada – 06 
� divergência nas informações prestadas- 03 
 
d) Por fraude: 
 
� apresentação de documento fraudulento: 01 
 

 

3) Quanto aos Requerimentos 

 

� Total de requerimentos analisados e despachados: 80 aproximadamente 
 
 

4) Quanto à composição da Comissão 
 

Nome Representação Período 
Marilúcia Mattedi FURB Fevereiro a dezembro 
Valquíria Brodwolf Nones FURB Fevereiro a dezembro 
Joubert Odebrecht Ministério Público Fevereiro a dezembro 
Aline Gassmann de Souza DCE Março a julho 
Altamir França DCE Agosto a dezembro 
Ana Paula Zonta DCE Março a dezembro 
Dévon Correa Santos DCE Agosto a dezembro 
Marcelo Silva Cima DCE Março a julho 
 
a) Secretaria – Bolsistas 
 

Nome Período 
Laís Cristina Orthmann da Silva Fevereiro a agosto 
Ana Paula Schulz Setembro a dezembro 
  
 

5) Atividades Desenvolvidas pela Comissão 

 
� Recebimento de denúncias e registro do protocolo com base em fortes indícios de 
irregularidade, através de prévia análise das informações recebidas pela denúncia.. 
 
� Análise da documentação que instrui o  processo de inscrição dos acadêmicos junto à 
DAE. 
 
� Recebimento pessoal dos acadêmicos, através do prévio agendamento de entrevista, para 
coleta de seus depoimentos. 
 
� Investigação, em nível administrativo, junto a familiares dos acadêmicos denunciados, em 
órgãos públicos e  junto à entidades citadas pelos acadêmicos durante a entrevista. 
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� Elaboração e emissão de Pareceres relativos aos processos de averiguação de denúncias. 
 
� Participação nas reuniões da comissão para relato dos Pareceres e sua homologação pela 
plenária.. 
 
� Encaminhamento dos Pareceres para as partes envolvidas no processo (acadêmicos - DAE 
- Procuradoria Geral da FURB). 
 
� Elaboração e homologação de atas das reuniões; 
 
� Análise e homologação dos Editais de Cadastro socioeconômico de Inscrição de Bolsas do 
Art. 170 - 2005/I da DAE/FURB; 
 
� Participação em debates, audiências públicas e outros eventos pertinentes; 
 
� Atendimento de acadêmicos e/ou familiares que buscam a Comissão para 
esclarecimentos; 
 
� Promoção e participação em reuniões com a (Reitoria, DCE, Procuradoria Geral, DAE, 
PROERC e PROAD para tratar de questões relativas ao  processo de distribuição das bolsas 
do Art. 170. 
 
� Elaboração e encaminhamento de relatório de atividades para prestação de contas junto à 
FURB; 
 
� Publicação semestral, em locais apropriados, de relatórios sobre denúncias recebidas 
formalmente. 
 
� Elaboração de artigos para divulgar a missão da Comissão. 
 
� Análise e despacho de requerimentos de acadêmicos.  
 
 

6) Metas e Objetivos 

 
� Elaborar e manter a Home Page da Comissão; 
 
� Preparar e encaminhar à Procuradoria Geral da FURB, os Processos de devolução dos 
recursos recebidos indevidamente; 
 
� Adaptar a Comissão às alterações da Lei Complementar Nº 180, do Art.170. 
 
� Reduzir o número de denúncias – auxiliando a DAE na reelaboração dos critérios do 
cadastro socioeconômico.  
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ANEXO AP – Relatório de Atividades (2005). 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2005 
 

 
1) Quanto aos atendimentos 
 
a) De Denúncias: 
 

Internas (DAE) - 244 

Externas (por acadêmicos) – 76  

Total Geral: 320 

 
b) De Processos de Averiguação de Irregularidades/Investigação: 
 

Procedentes - 98 

Improcedentes – 39 

Prejudicados -  01 (Processos de Inscrição de acadêmicos não disponível na DAE) 

Renúncia ao recebimento do benefício – 01 

Total Geral Investigado – 139  

Pendentes na Comissão – 181 

 

2) Quanto às justificativas de cancelamentos: 

 
a) Por omissão de dados relevantes: 
 
� componentes do grupo familiar, patrimônio e renda – 02 

� componentes do grupo familiar – 07 

� componentes do grupo familiar e renda - 02 

� dados da renda - 18 

� valor da renda agregada -  01 

� patrimônio – 16 

� patrimônio e renda – 09 

� patrimônio e renda agregada - 01 

� interdependência do grupo familiar – 00 
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b) Por falta de documentação: 
 
� não protocolaram todos documentos solicitados – 12 
 
c) Por ausência/divergência na manifestação:  
 
� não agendaram entrevista para prestar esclarecimentos - 20 

� não compareceram para a entrevista agendada – 02 

� divergência nas informações prestadas -  03 

 
 
d) Por fraude: 
 
� apresentação de documento fraudulento: 05 
 

3) Quanto à aplicação da penalidade 

 
� Cancelamento de uma parcela do benefício: 18 

� Cancelamento de duas parcelas do benefício: 03 

� Cancelamento da bolsa relativa à 2005/I: 23 

� Cancelamento da bolsa relativa à 2005/II: 01 

� Cancelamento da bolsa relativa à 2005: 12 

� Cancelamento da bolsa relativa à 2005/II e 2006/I: 26 

� Exclusão do Programa: 15 

 
 

4) Quanto aos Requerimentos 

 

� Total de requerimentos analisados e despachados: 22 
 
 

5) Quanto à composição da Comissão 
 
 

Nome Representação Período 

Altair Arno Zierke Sec. Desenvolv. Regional Fevereiro à dezembro 

Altamir França DCE Fevereiro à junho 
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Ana Paula Zonta DCE Fevereiro à maio 

Dévon Correa dos Santos DCE Fevereiro à maio 

Elaine Cristina Krug Representante DCE Maio à dezembro 

Fabrício da Cunha wolff Sociedade Civil Organizada Setembro à dezembro 

Gilmara Zimdars FURB Setembro à dezembro 

Jarbas Galvão FURB - Suplente Setembro à dezembro 

Joubert Odebrecht Ministério Público Fevereiro à dezembro 

Julciléia Martini França DCE Maio à dezembro 

Mário José dos Santos Representante DCE Maio à dezembro 

Marilúcia Mattedi FURB Fevereiro à setembro 

Maria Teresinha Rondon Sociedade Civil Organizada Outubro à dezembro 

Ricardo Bof FURB - Suplente Setembro à dezembro 

Valquíria Brodwolf Nones FURB - Presidente Fevereiro à dezembro 

 
 
c) Secretaria – Bolsistas 
 

Nome Período 

Ana Paula Schulz Fevereiro à dezembro 

  
 
 

6) Atividades Desenvolvidas pela Comissão 

 
 
A Comissão desenvolveu as atividades normais e comuns ao acompanhamento e fiscalização 

do Programa de Bolsas do Art. 170 da FURB, sendo possível, nesse semestre, buscar 

melhorias na infra estrutura da secretaria, maior uniformização no entendimento e pareceres 

emitidos pelos fiscais/relatores nos processos de investigação, além de dar início nos 

Processos de Cobrança e denúncias de acadêmicos junto ao Ministério Público e Polícia Civil. 

Com algumas melhorias introduzidas no ambiente de trabalho, tais como instalação de um 

quadro branco de fórmica para avisos, mesa de reuniões para dez pessoas, mais um ponto de 
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rede e um computador (embora em sistema de empréstimos do NI), foi possível conciliar as 

tarefas administrativas da secretaria com as rotinas de investigação dos Fiscais. 

Nesse semestre também contamos com a representação de todas as entidades para compor a 

comissão, o que contribuiu no aumento de casos investigados e de acadêmicos atendidos. 

Sendo assim, com a união de esforços entre a CEAFI e DAE, concluímos as atividades da 

Comissão relativas ao segundo semestre de 2005 percebendo uma diminuição de 13% no 

número de denúncias recebidas e um aumento de 35,6% de denúncias investigadas.  

 
 

7) Metas e Objetivos 

 
 

A Comissão pretende realizar no início de 2006, o primeiro encontro estadual das Comissões 

de Acompanhamento e Fiscalização do art. 170 do estado de Santa Catarina, com o objetivo 

de trocar experiências para aprimorar o processo de investigação. 

Outrossim, iniciaremos as notificações dos acadêmicos exclusos do Programa de Bolsas do 

Art. 170 para que restituam os valores recebidos indevidamente, os quais serão redistribuídos 

conforme a ordem de classificação dos acadêmicos inscritos no cadastro socioeconômico da 

DAE/FURB. 

Para concluir, pretendemos divulgar amplamente os resultados dos processos de investigação 

e de cobrança, afim de que os acadêmicos se conscientizem da seriedade e comprometimento 

das informações socioeconômicas prestadas na DAE para obtenção da Bolsa de Estudo do 

Art. 170. 

Com estas ações pretendemos diminuir as irregularidades cometidas e atender todas as 

denúncias recebidas pela Comissão, introduzindo, inclusive, o Sistema de Sorteio para 

averiguações aleatórias de acadêmicos inscritos no Programa.  
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ANEXO AQ – Relatório de Atividades (2006/I e 2006/II). 
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ANEXO AR – Relatório de Atividades (2007/II). 
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ANEXO AS – Relatório do I Seminário Estadual das CEAFIS. 

 

  
  
  
  

 
R E L A T Ó R I O 

 
 

I Seminário Estadual das Comissões que Acompanham e  Fiscalizam o 

Programa de Bolsas do Art.170 

Teoria e Prática 

06 de abril de 2006 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Promoção da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do 
Art.170 – CEAFI, da Universidade 
Regional de Blumenau – FURB. 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Blumenau 
Maio/2006 
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 EVENTO: I SEMINÁRIO ESTADUAL DAS COMISSÕES QUE ACO MPANHAM E 
FISCALIZAM O PROGRAMA DE BOLSAS DO ART.170 – Teoria  e Prática  
(Aprovado pelo Plenário e homologado em ata do dia 18 de agosto de 2005). 
  
  
  
Promoção: CEAFI – Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do 

Art.170 da Universidade Regional de Blumenau – FURB 

Apoio:  PROERC, Gabinete da Reitoria, Assessoria de Imprensa, Marketing, DAC, 

Seção de Audiovisuais, Núcleo de Informática, DPC, CCEN e Seção de Eventos 

Data: 06 de abril de 2006 

Horário: 9h às 18h 

Local: Auditório do Bloco T – FURB 

Coordenação Geral do Evento:  Valquiria B. Nones 

Coordenação dos Trabalhos no Seminário:  Gilmara Zimdars 

Programação do Evento, Feed Back, Ficha de inscriçã o, 
Ficha de perguntas, Guia Fácil, Lista de Inscritos:  em anexo 
  

1.                  OBJETIVOS 

1.1.             GERAL 

Trocar experiências para aperfeiçoar o Processo de Investigação das Comissões no 
Programa de Bolsas de Estudo do Art.170 nas IES do estado de Santa Catarina 

  

1.2.             ESPECÍFICOS 

Apresentar o processo de distribuição, acompanhamento e fiscalização de bolsas do 

art. 170 na Universidade de Blumenau. 

Divulgar os resultados do Processo de Fiscalização da CEAFI 

Colher contribuições para subsidiar a elaboração de um documento para as 

autoridades do estado, para melhorias no Programa de Bolsas do art.170 

  

2.      PÚBLICO ALVO: 

Estiveram presentes no evento: 

Externo: vinte (20) IES; autoridades e imprensa 

Interno: CEAFI, DAE, autoridades, palestrantes e imprensa 

2.1 . PÚBLICO EXTERNO 

2.1.1.                 AUTORIDADES EXTERNAS 
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�      Deputado – Sr. Paulo Eccel 

�      Secretário de Educação, Ciências e Tecnologia – Sr. Diomário de Queiroz, 

representado pelo Sr. Altair Arno Zierke 

�      Secretário Regional de Educação – Sr. Paulo França 

�      Presidente da Secretaria de Desenvolvimento Regional – Sr. Miguel Ângelo Soar 

  

 2.1.2. IES 

�      Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE 

�      Centro Universitário de Jaraguá do Sul – UNERJ 

�      Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI 

�      Escola Superior de Criciúma – ESUCRI 

�      Faculdade de Tecnologia Michel – FATEMI 

�      Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina – FESSC 

�      Faculdade Jangada – FJ 

�      Faculdade Metropolitana de Blumenau – UNIASSELVI 

�      Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE 

�      Fundação Educacional Hansa Harmmonia – FEHH 

�      Instituição Blumenauense Ensino Superior – IBES 

�      Universidade Comunitária Regional de Chapecó – UNOCHAPECÓ 

�      Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE 

�      Universidade do Contestado UNC – Campus Caçador 

�      Universidade do Contestado UNC - Campus Concórdia 

�      Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC 

�      Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC 

�      Universidade do Sul de Santa Catarina  – UNISUL 

�      Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 

�      Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI 

O evento contabilizou a participação de 44 pessoas representantes das IES. 

  

  

2.1.3 IMPRENSA 

RBS TV, TV Galega, Jornal de Santa Catarina, Jornal A Notícia, Rádio Menina, 

Rádio Nereu. 
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2.2 PÚBLICO INTERNO 

2.2.1 COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 

ART.170 - CEAFI 

�      Representantes da Universidade Regional de Blumenau: 

Presidente da CEAFI – Sra. Valquiria Brodwolf Nones 

Sra. Gilmara Zimdars 

Sr. Ricardo Bof 

Sr. Rubens Zunino Pereira 

�      Representantes do Diretório Central dos Estudantes: 

Acad. Elaine Cristina Krug 

Acad. Geber Cordeiro da Silva 

�      Representante da Sociedade Civil Organizada 
Sra. Maria Terezinha Rondon 

�      Representante da 15º Secretaria de Desenvolvimento Regional 
Sr. Altair Arno Zierke 

�      Secretaria da Comissão 

Acad. Ana Paula Schulz 

�      Voluntário Mário José dos Santos (ex representante acadêmico na Ceafi) 

  

2.2.2 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - DAE 

�      Sra. Adriana De Carli Deggerone – Chefe da Divisão de Assistência ao 

Estudante 

�      Sr. Andréia Martini – Assistente Social 

�      Sr. Fábio José Orsini Lopes – Psicólogo 

�      Sra. Marilene Betta – Pedagoga 

�      Sra. Soraya Stüpp – Auxiliar de Serviços Administrativos 

  

2.2.3 AUTORIDADES INTERNAS 

�      Reitor da Universidade Regional de Blumenau - Prof. Egon José Schramm 

�      Pró-Reitor de Administração da FURB  - Prof. Emardi Feijó Vieira 

�      Pró-Reitora de Extensão e Relações Comunitárias da FURB - Prof.a Dra. Lucia 

Sevegnani 
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2.2.4. PALESTRANTES 

�      Promotor de Justiça de Blumenau – MP – Dr. Joubert Odebrecht 

�      Chefe da Divisão de Assistência ao Estudante – DAE – Sra. Adriana de Carli 

Deggerone 

�      Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do 

Art.170 – Sra. Valquiria Brodwolf Nones 

�      Procuradoria Geral da FURB – PROGEF – Prof. César Augusto Wolf 

  

2.2.5 IMPRENSA FURB 

Assessoria de Imprensa da FURB; Núcleo de Rádio e TV Vale do Itajaí da FURB. 

  

2.          ESTRATÉGIAS 

Agradecimentos a quem apoiou a realização do evento 

Registro e divulgação do evento 

Registro de presenças, através da lista de assinaturas 

Relato de experiências da FURB 

Entrega de material promocional da FURB e CEAFI 

Oferecimento de café da manhã e coffee-break 

Elaboração conjunta de carta para as autoridades competentes reivindicando 

melhorias no Programa da Bolsa do Art. 170, através de sugestões, críticas e 

comentários. 

Definição da IES sede para o próximo Seminário. Através do recebimento de e-mails 

das IES que se disponibilizam para o próximo evento, ficou a intenção do próximo 

seminário ocorrer no segundo semestre de 2007, na UNIPLAC, em Lages/SC. 

  

3.          RECURSOS 

3.1 HUMANOS 

1 mestre de cerimônias – apoio prestado pelo setor de eventos. (Resp. Toni) 

1 coordenador de trabalhos (Resp.: Gilmara) 

2 recepcionistas (Resp. Ana Paula e Elaine Cristina) 

1 segurança (não compareceu ao local conforme combinado) 

1 copeira (esse apoio foi prestado pelos membros da equipe CEAFI) 

3.2. MATERIAIS E DE CONSUMO 

1 arranjo floral de mesa (cedido pelo CCEN) 
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8 copos de vidro (cedido pela DPC) 

2 fardos de garrafas de água mineral (adquiridos com recursos dos membros da 

CEAFI) 

4 pacotes de guardanapo  

45 pastas com material promocional para participantes – incluso: Programação; 

relatório numérico da CEAFI, apresentação da equipe, guia fácil; ficha de perguntas, 

ficha de avaliação do evento, ficha de sugestões e críticas, entre outros. (material 

institucional cedido pelo Marketing e outros produzidos pela equipe da CEAFI com 

apoio da PROERC). 

10 pastas com material promocional para autoridades (cedidas pelo Marketing) 

ata de presença (foi dispensada) 

1 caixa para guardar documentos e materiais da CEAFI (da própria CEAFI) 

folhas A4 (da própria CEAFI) 

6 painéis (disponibilizados pelo DAC conforme o combinado) 

1 mesa para servir alimentos (disponibilizado pelo DAC conforme combinado) 

1 toalha de mesa (cedida por empréstimo do CCEN) 

2 garrafas térmicas café preto com açúcar (cedidas pela cozinha do refeitório Bloco 

I). 

Alimentação (doces, salgados e sucos) (custeada pelo Gabinete da Reitoria) 

60 crachás de identificação p/ os participantes (custeados pela PROERC) 

  

3.3.            FÍSICOS E DE EQUIPAMENTOS 

Local do evento = auditório do Bloco T 

Local da secretaria = saguão do Bloco T 

Local para café da manhã e coffee-break = saguão do Bloco T 

Locais para almoço = através de lista com indicações/preços/cardápios (Elaboração 

de um Guia Fácil pela CEAFI) 

Multimídia (cedido pelo Setor de Audiovisuais) 

Micro computador, impressora e mesas para apoio (cedido pelo NI) 

Linha telefônica para ligações internas e externas (disponível no auditório do Bloco T 

– apesar de que não foi possível utilizar esse serviço, face o mesmo encontrar-se 

pelo lado de dentro do auditório) 

Ponto de rede para acesso à Internet e rede administrativa da FURB 
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♦ M E M O R A N D O 

 

ANEXO AT – Memorando CEAFI nº 03/2008. 

 

♦ 
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A T A 

 

ANEXO AU – Ata CEAFI da 5ª Sessão Plenária/2008. 

 

COMISSAO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO ART. 

170 – CEAFI, da 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB 

 

ATA DE 09 DE ABRIL DE 2008  

5ª SESSÃO PLENÁRIA/2008  

 

1 Aos nove dias do mês de abril de  dois  mil e oito (09-04-2008), quarta-feira, na Sala 

2 da Secretaria da CEAFI, no 2° pavimento do Bloco "C" da FURB, sala 202, sob a 

3 Presidência do servidor e representante da FURB na comissão, Sr. Anderson       

4 Rosa, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Acompanhamento e       

5 Fiscalização do Art. 170 – CEAFI, da Universidade Regional de Blumenau, em    

6 atendimento ao Edital de Convocação nº 05/2008, de 07 de abril de 2008.                

7 Estiveram presentes: o presidente Sr. Anderson Rosa, os representantes da FURB Sr. 

8 Rubens Zunino Pereira, o representante da Rotary Blumenau Norte Cel. Roque Heerdt, 

9 a representante da Rede Feminina de Combate ao Câncer Srª. Rosiana Souza Martins, 

10 os representantes dos acadêmicos, Acad. Matheus Gehrke, Acad. Geber Cordeiro da 

11 Silva, a secretária da comissão Lísia Máris Hensel. O Presidente informou que       

12 apresentaram justificativa pela impossibilidade de comparecer: Srª. Adriana       

13 Corrêa, Sra. Ana Paula K. Soares Cembranel e, Srª Elisete Maria Passold. O              

14 Presidente informou que não apresentaram justificativa pela impossibilidade de 

15 comparecer: Acad. Gabriela Koehler. Às dezesseis horas e trinta minutos (16h          

16 30min), verificada a existência de quorum, foi aberta a sessão ordinária pelo      

17 presidente, o qual também secretariou a reunião com apoio de Lísia Máris. De acordo 

18 com o Edital, passou a seguinte pauta de reunião: 1. Aprovação e assinatura da Ata da 

19 reunião anterior: 26/03/2008; 2. Avaliação do andamento dos processos; 3. Assuntos 

20 Gerais; Dando início, quanto ao item 1, foi posta em discussão e votação a ata do dia 

21 26/03/2008, a qual foi aprovada na íntegra e por unanimidade dos presentes, passou-se 

22 ao item 2, Avaliação do Andamento dos Processos, no qual os seguintes pareceres 
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23 foram aprovados por unanimidade: Processo de Investigação nº 29/2007: Denunciado: 

24 Acad. Clair Teixeira da Rosa. Relatores: Anderson Rosa. Considerando a confirmação 

25 de falsificação de assinatura e uso de selo cartorário de forma fraudulenta, e já           

26 ocorrido o cancelamento do repasse de benefícios, resta a esta comissão enviar este    

27 processo ao Ministério Público para encaminhamentos. Processo de Investigação nº   

28 27/2007: Denunciado: Acad. Rosangela Aparecida dos Santos. Relatores:  Rosiana    

29 Souza Martins e Cel. Roque Heerdt. Considerando  a divergência das informações     

30 prestadas nas Primeiras Declarações e das constantes do cadastro socioeconômico,    

31 o(a) acadêmico(a) aponta irregularidades. Desta forma, indicamos o cancelamento do 

32 benefício para os semestres de II/2007, de acordo com o Art. 4º, § 2º, da Resolução   

33 CEAFI, n.º 01/2006, ficando o(a) acadêmico(a) desde já advertido(a) que será                  

34 compelido(a) a devolver os valores recebidos indevidamente. Processo de Investigação 

35 nº 31/2007: Denunciado: Acad. Jeferson Cristiano Bazoti. Relatores:  Rubens Zunino 

36 Pereira e Gabriela Koehler. Pela análise do fato, entendemos improcedente a denúncia, 

37 motivo pelo qual somos favoráveis a manutenção do recebimento do benefício do Art. 

38 170. Os processos referentes aos Acadêmicos Manoela Deretti e Eduardo Franzez      

39 ficaram pendentes, na espera de documentação e na espera de resposta à                    

40 correspondência ao HSBC respectivamente. Prosseguindo, passou ao item 3,            

41 Assuntos Gerais, no qual ficou acertado que a divulgação dos trabalhos da comissão 

42 se dará apenas através do nome dos acadêmicos julgados procedentes sem constar a   

43 razão da pena. O presidente ainda observou a extrema importância de manter as         

44 denúncias em sigilo e de não mostrá-las aos acadêmicos denunciados, assim como seu 

45 processo, em especial em casos de entrevista e comunicou que conversará com a Sra. 

46 Ana Paula K. S. Cembranel sobre solicitar documentação de fora sem consentimento 

47 do acadêmico. Fazendo o uso da palavra, o acadêmico Matheus Gehrke, anunciou que 

48 sairá da comissão, e em seu lugar entrará outro acadêmico indicado pelo DCE. Não   

49 considerando necessário mais nenhuma colocação, o presidente, Sr. Anderson Rosa, 

50 deu por encerrada e reunião. Sendo assim, a reunião foi encerrada às dezessete     

51 horas e cinco minutos (17h 05min) e eu, Lísia Máris Hensel, lavrei a presente ata 

52 que, após lida e aprovada, vai por todos assinada. 

53 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

54 Anderson Rosa – Presidente/Repres. FURB  _______________________________ 
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55 Rosiana Souza Martins – Repres. da Rede Fem. de Comb. ao Câncer___________ 

56 Roque Heerdt – Repres. da Rotary Blumenau Norte ________________________ 

57 Rubens Zunino Pereira - Repres. FURB ___________________________________ 

58 Matheus Gehrke – Repres. DCE _________________________________________ 

59 Geber Cordeiro da Silva – Repres. DCE ___________________________________ 

 

60 Lísia Máris Hensel - Secretaria __________________________________________ 

61 Cientes://////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

62 Elisete Maria Passold – Repres. da 15ª Secr. De Desenv. _____________________ 

63 Ana Paula Kalbusch Soares Cembranel – Repres. FURB ____________________ 

64 Adriana Corrêa – Repres. FURB _________________________________________ 

65 Gabriela Koehler – Repres. DCE _________________________________________ 
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♦ E D I T A L 

 

ANEXO AV – Edital de Convocação CEAFI nº 06/2008.  
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ANEXO AW  – Modelo de Edital lançado pela CAE para Inscrição do 

Aluno no Art. 170. 

 

COORDENADORIA DE APOIO AO ESTUDANTE 

EDITAL Nº 01/2009 

 

O Coordenador da Coordenadoria de Apoio ao Estudante da Universidade Regional de 

Blumenau, no uso de suas atribuições regimentais, torna público que estão abertas, para o 

primeiro semestre de 2009, de acordo com o que estabelece o presente Edital, as 

inscrições do cadastro socioeconômico, para os programas de: 

a. Bolsas de estudo custeadas com recursos do Estado de Santa Catarina (art.170) e com 

recursos internos da FURB (FFAE);  

b. Bolsas de pesquisa custeadas por recursos do Estado de Santa Catarina (art.170); 

c. Bolsas institucionais e de estágio interno custeadas pela FURB; 

d. Bolsas de estágio nos Fóruns de Justiça, para acadêmicos do curso de direito, 

custeadas com recursos do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, através do Programa 

Bolsa de Trabalho; 

e. Bolsas de estágio pelo Programa Novos Valores, custeados com recursos do Estado de 

Santa Catarina. 

 
1. Obrigatoriedade do cadastro 

 O objetivo do cadastro socioeconômico é identificar os acadêmicos que apresentam maior 

dificuldade em se manterem na Universidade, visando priorizar sua inserção em programas 

de apoio financeiro para pagamento das mensalidades. O cadastro é obrigatório para todos 

os acadêmicos interessados nos programas acima, inclusive para aqueles que possuem 

cadastro aprovado em processo(s) anterior(es). O acadêmico pode se candidatar a todas as 

opções acima e ser beneficiado cumulativamente em mais de um, exceto bolsa institucional 

ou estágio interno ou bolsa de pesquisa, que não permitem acumulação simultânea entre si. 

Os mutuários do FIES ou do crédito educativo não participam da seleção para bolsas de 

estudo, no entanto, podem se candidatar aos demais programas.  

A inexatidão das declarações ou incoerência entre as informações e os documentos 

apresentados para comprovação da situação socioeconômica, ainda que verificados 

posteriormente, caracteriza indícios de irregularidade e possibilita à Coordenadoria de Apoio 

ao Estudante cancelar a inscrição, caso não sejam elucidadas as dúvidas. O candidato que 

usar de meios ilícitos para se beneficiar, como informar dados falsos, ou omitir informações 

ou apresentar documentos fraudulentos, será sumariamente eliminado do cadastro, 

podendo ser impedido de voltar a se inscrever nos programas de apoio financeiro até o final 

da graduação.  



 324

A inscrição no cadastro importará a plena aceitação das condições contidas neste Edital, 

como também nas Leis Complementares Estaduais nº 281/2005, 296/2005 e 420/2008, no 

Decreto Estadual nº 297/2007, nas Resoluções Internas da FURB nº 079/2004 e nº 

093/2004, nas Resoluções Internas da CEAFI nº 01/2004 e nº 04/2004 e Resolução 

Interna do TJ/SC nº 21/2000, as quais constituem partes integrantes das normas que 

regem o presente processo. 

Os prazos estabelecidos neste Edital são improrrogáveis e a perda de qualquer um deles 

implica na cessão do respectivo direito. É de inteira responsabilidade do candidato cumprir 

os prazos estabelecidos neste Edital e acompanhar a publicação de todos os atos, 

comunicados, resultados, listagens de beneficiados, vagas, etc.,  referentes aos programas 

para os quais se inscreve. 

 
2. Prazo de inscrição 

Das 09h00min do dia 02 de fevereiro até as 20h00min do dia 18 de fevereiro de 2009  

Veteranos que não efetuarem a matrícula 2009/1 no período acima também terão acesso ao 

formulário eletrônico e deverão se inscrever neste mesmo prazo.  

Não serão aceitas inscrições fora deste prazo, mesmo mediante justificativas de problemas 

de ordem técnica nos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 

comunicação e de outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

Ingressantes na FURB após o término do prazo de inscrição, se interessados nos programas 

do cadastro socioeconômico, devem contatar imediatamente a Coordenadoria de Apoio ao 

Estudante. 

 
3. Resultado das inscrições e prazo para recurso 

O resultado (inscrições aprovadas e reprovadas) será publicado no final do mês de março de 

2009, na página www.furb.br/cadastrosocioeconomico e nos seguintes murais: câmpus I 

no bloco C e no bloco T; câmpus II no bloco D, próximo ao CCT; câmpus III no bloco A; 

extensão de Gaspar. 

Havendo discordância quanto à reprovação do cadastro socioeconômico, o acadêmico 

poderá solicitar revisão do resultado, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da 

publicação, através de requerimento escrito e fundamentado, enviado via e-mail 

(apoioaoestudante@furb.br) ou impresso e protocolado na Praça de Atendimento ao 

Estudante dos Câmpus I, II e de Gaspar. 

 
4. Requisitos para inscrição 

São condições para acessar o formulário de inscrição no cadastro socioeconômico: 

a. Possuir vínculo ativo em curso de graduação da Universidade Regional de Blumenau;  

b. Ter obtido aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) das disciplinas 

matriculadas, exceto prática desportiva, no semestre letivo que antecede o atual. Para 

calouros, reingressantes ou transferidos de outro curso ou de outra IES (Instituição de 

Ensino Superior), será automaticamente considerado o aproveitamento mínimo necessário. 
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5. Procedimentos para inscrição 

a. Ler atentamente o presente edital; 

b. Providenciar os documentos atualizados e completos, em cópias legíveis, conforme o 

item 7 deste edital, mantendo-os em mãos para o correto preenchimento do formulário 

eletrônico; 

c. Acessar, exclusivamente durante o período determinado no item 2 deste edital, a 

página www.furb.br/cadastrosocioeconomico e abrir o formulário eletrônico utilizando 

seu login e senha; 

d. Preencher e conferir todos os campos do formulário com dados atualizados e de 

acordo com os documentos que os comprovam; 

e. Marcar data e horário para apresentação dos documentos, conforme disponibilidade 

da agenda eletrônica; 

f. Após a confirmação da inscrição, imprimir e assinar o protocolo de inscrição e a 

declaração de existência ou inexistência de patrimônio; 

g. Comparecer na data, horário e local agendados para a apresentação dos documentos, 

munido do protocolo de inscrição assinado e da documentação de acordo com o disposto no 

item 6.1 (nova inscrição) ou item 6.2 (renovação da inscrição).  

 
6. Apresentação dos documentos 

As dúvidas sobre a documentação devem ser solucionadas antes do preenchimento do 

formulário eletrônico. Durante o prazo de entrega de documentos não haverá atendimento 

individual para esclarecimentos.  

Quando precisar esclarecer alguma situação específica, o candidato deve fazer uma 

observação no respectivo documento ou escrever o que deseja explicar e entregar junto com 

a documentação. 

Os documentos apresentados não serão devolvidos, pois ficam à disposição da Comissão 

Especial de Acompanhamento e Fiscalização das bolsas do art. 170, da Administração da 

FURB, da Secretaria Estadual de Educação e Inovação, do Tribunal de Contas de Santa 

Catarina e demais Órgãos da Justiça Estadual. Por isto, não devem ser entregues em via 

original (exceto as declarações com assinatura reconhecida em cartório), nem em papel de 

fax. Os documentos não solicitados (desnecessários) ou referentes a inscrições reprovadas 

devem ser retirados imediatamente após a divulgação dos resultados, pois após este prazo 

serão incinerados.  

A entrega dos documentos deve ser feita na Praça de Atendimento ao Estudante na data, 

horário e campus agendados, os quais são inalteráveis. O atraso ou a ausência caracterizam 

a desistência e excluem o candidato do cadastro no corrente semestre. Se não puder 

comparecer pessoalmente, o candidato deverá enviar um representante em seu lugar para 

apresentar a documentação e o protocolo de inscrição assinado, na mesma data, hora e 

local agendados, sem necessidade de procuração. 
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6.1 Novas Inscrições: 

Todos os acadêmicos que não possuíam cadastro socioeconômico no último semestre 

(2008/2) ou tiveram inscrição reprovada, devem fazer nova inscrição para 2009/1 e 

apresentar documentação completa conforme disposto nos itens 7.1 a 7.10 deste edital. 

A conferência será feita na presença do candidato ou de seu representante, por equipe 

técnica da Coordenadoria de Apoio ao Estudante. Caso falte algum comprovante, será 

devolvida toda a documentação, registrado o fato de estar incompleto e concedido um prazo 

máximo de três dias úteis para reapresentar todos os documentos. Caso não retorne com a 

documentação completa no prazo estabelecido, o candidato será considerado desistente do 

processo e excluído da seleção de todos os programas. 

6.2 Renovações: 

Os acadêmicos que possuíam cadastro socioeconômico aprovado no último semestre 

(2008/2) devem fazer a renovação eletrônica de sua inscrição, imprimir e assinar o 

protocolo, apresentando-o junto com os seguintes documentos:  

Obrigatórios: 

- Protocolo de inscrição assinado pelo candidato; 

- comprovantes de rendas e auxílios (conforme itens 7.3 e 7.4). 

Demais documentos: Devem ser apresentados somente se houver alteração nos dados 

correspondentes (item 7.1 a, b, c, d, item 7.2 e itens 7.5 até 7.9). 

No momento da entrega não haverá conferência dos documentos, sendo de exclusiva 

responsabilidade do candidato a exata comprovação dos dados informados, conforme 

disposto neste edital. Os atendentes apenas receberão os documentos e expedirão o 

protocolo de entrega. A falta de qualquer documento implica na reprovação do cadastro e 

conseqüente impossibilidade de continuar participando dos programas, mesmo que já esteja 

sendo beneficiado.   

 
7. Dados socioeconômicos para inscrição 

Os dados atualizados a serem informados e comprovados pelos inscritos referem-se, entre 

outros, ao(s): 

a. Integrante(s) do grupo familiar que dependa(m) ou contribua(m) para uma mesma 

renda familiar; 

b. Valor da renda total mensal do grupo familiar; 

c. Valor do auxílio recebido de pessoa(s) não declarada(s) como integrante(s) do grupo 

familiar; 

d. Patrimônio de todos os integrantes do grupo familiar, inclusive participações 

societárias; 

e. Valor do(s) gasto(s) com aluguel residencial e/ou financiamento de moradia de todos 

os integrantes do grupo familiar; 

f. Valor dos gastos com transporte coletivo para o acadêmico deslocar-se à Universidade; 
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g. Integrante(s) do grupo familiar que necessite(m) de atenção integral de outra pessoa 

ou possua(m) deficiência física, mental ou funcional, em tratamento de doença, terapia, uso 

de prótese ou aparelhos; 

h. Outro(s) integrante (s) do grupo familiar que cursa(m) graduação na FURB; 

i. Integrante(s) do grupo familiar que cursa(m) graduação em outra instituição de ensino 

superior paga; 

j. Tipo de escola (pública ou particular) na qual o candidato cursou o ensino médio. 

7.1 Dos integrantes do grupo familiar 

Entende-se como grupo familiar o conjunto de pessoas que dependem e/ou contribuem 

para uma mesma renda, ainda que residam em diferentes endereços ou que não possuam 

laços de parentesco. O fato do grupo familiar não contribuir para o pagamento das 

mensalidades acadêmicas não caracteriza independência econômica do candidato, se as 

demais despesas suas são custeadas por familiares.  

Documentos a serem apresentados: 

a. Extrato da situação da declaração de IRPF 2008 impresso na página da Receita 

Federal:  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/ConsRest/Atual.app/index.asp 

obtido com a digitação do número do CPF do acadêmico e de cada integrante maior de 18 

anos (inclusive dos que são isentos). O extrato se refere à “Situação das Declarações IRPF 

2008”;   

b. Cópia da carteira de identidade do acadêmico; 

c. Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento dos integrantes menores 

de 18 anos; 

d. Cópia do termo de guarda, tutela ou curatela do(s) integrante(s) do grupo familiar que 

se encontrar(em) nesta condição. 

7.2 Da declaração de imposto de renda 

Todos os integrantes do grupo familiar que fizeram, ou autorizaram outra pessoa a fazer 

com seu CPF, a declaração de imposto de renda pessoa física ano-base 2007/exercício 2008 

para a Receita Federal, estão obrigadas a apresentá-la para o cadastro socioeconômico. 

Sendo isento, não deve apresentar nenhum comprovante relativo à esta situação. Para 

confirmar se uma pessoa fez a declaração, basta verificar a informação contida na página da 

Receita Federal no link “Situação das Declarações IRPF 2008”. Somente não possuem 

declaração de IRPF e, portanto, estão dispensados de apresentar, os integrantes cujos 

extratos indicam: “Sua declaração IRPF ainda não consta na base de dados da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil”. No caso de constar outra informação no extrato e a pessoa não 

possuir a declaração, deve se dirigir à Secretaria da Receita Federal de qualquer cidade para 

esclarecimentos e para obtenção do documento.  

Documento a ser apresentado: 

a. Declaração completa e atualizada de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) ano-base 

2007/exercício 2008 com recibo de entrega à Receita Federal. 
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Ainda que contenha valores de renda e patrimônio iguais a zero, a declaração que foi 

enviada à Receita Federal deve ser apresentada. A cópia deve ser legível, conter todas as 

páginas e o recibo de entrega, não sendo aceita em papel de fax. Caso conste na declaração 

cotas de empresa, deve apresentar também a declaração assinada em cartório pelo próprio 

sócio, dos rendimentos obtidos como sócio-cotista conforme item 7.3 letra c, deste edital.   

Qualquer dado da declaração de IRPF que não esteja atualizado deve ser comprovado por 

documento hábil (por exemplo, a inatividade ou baixa de empresa deve ser comprovada por 

documento expedido pela Receita Federal ou Fazenda Estadual; a saída da sociedade deve 

ser comprovada com cópia da alteração contratual; a venda de um bem deve ser 

comprovada com o recibo de transferência, etc.). 

7.3 Da renda total mensal familiar  

Considera-se como renda total mensal familiar o somatório de todos os ganhos dos 

integrantes, sejam salários fixos ou variáveis, trabalhos esporádicos (“bicos”) e ganhos 

informais. O valor a ser informado no formulário deve ser da renda bruta (inclusive horas 

extras, comissões, gratificações, adicionais, cartão supermercado, ticket alimentação, etc.), 

descontadas apenas as contribuições obrigatórias (previdência social obrigatória e imposto 

de renda) e a pensão alimentícia paga, se houver.  Os empréstimos, financiamentos, planos 

de saúde, gastos com farmácia, etc. não devem ser abatidos da renda total, mesmo quando 

constarem descontados na folha de pagamento ou do benefício recebido (aposentadoria, 

pensão, etc.) 

As rendas provenientes das atividades relacionadas nos itens “c”, “d”, “e”, “h”e “i” abaixo, 

terão o valor declarado acrescido pelo sistema de cadastro socioeconômico em 25% (vinte e 

cinco por cento). 

A renda mensal familiar deve ser superior a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por pessoa. 

O sistema não permite a confirmação da inscrição quando o formulário é preenchido com 

valor inferior.  

A informação de valores irreais ou desatualizados configura omissão de renda e sujeita o 

candidato ao cancelamento do cadastro socioeconômico.  

Todos os tipos de declarações necessárias à comprovação das rendas informais e pensão 

alimentícia não descontada em folha de pagamento, encontram-se no link “Modelos de 

Documentos”, na página www.furb.br/cadastrosocioeconômico . 

Documentos a serem apresentados: 

a. Empregado: 1) declaração de incentivos pagos pela empresa, conforme modelo. Este 

documento é obrigatório mesmo se o empregado não recebe nenhum incentivo; 2) cópia das 

três últimas folhas de pagamento, carimbadas e assinadas pelo responsável, na empresa, 

pelos pagamentos. Se as folhas forem emitidas em papel timbrado, dispensa-se o carimbo e 

a assinatura nas mesmas.  

b. Desempregado recebendo seguro desemprego: último extrato da parcela do seguro-

desemprego fornecido pela Caixa Econômica Federal, cópia da rescisão contratual e 

comprovante de saque do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;  
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c. Proprietário de empresa (sócio-cotista), de firma individual ou empregador-

titular: declaração de renda variável, conforme modelo, com sua assinatura do próprio 

sócio-cotista reconhecida em cartório, informando o valor total retirado mensalmente da 

empresa ou a inexistência de retiradas. Não são aceitos DECORE, pró-labore ou declaração 

de escritório contábil para a comprovação de renda. Caso a empresa não tenha 

movimentação, apresentar o comprovante de inatividade expedido pela Receita Federal e/ou 

Estadual, ou a cópia da última declaração completa de imposto de renda pessoa jurídica – 

IRPJ; 

d. Trabalhador autônomo ou eventual (“bicos”), ou prestador de serviços: declaração 

de renda variável, conforme modelo, com sua assinatura do próprio do trabalhador 

reconhecida em cartório, constando a descrição da atividade desenvolvida e a média mensal 

dos rendimentos dos últimos seis meses; 

e. Profissional liberal: declaração de renda variável conforme modelo, com assinatura 

do próprio profissional reconhecida em cartório, constando a profissão exercida e a média 

mensal dos rendimentos dos últimos seis meses; 

f. Estagiário, monitor, bolsista de trabalho, de extensão, de pesquisa, de projetos 

culturais ou esportivos e integrantes de comissões ou conselhos de outra Universidade 

que não a FURB: cópia do contrato ou do termo de compromisso em vigência ou declaração 

atual do responsável pelo pagamento. Sendo estudante da FURB e o contrato ou termo de 

compromisso foram encaminhados pelo Núcleo de Gestão de Estágios ou pela 

Coordenadoria de Apoio ao Estudante, é dispensada a apresentação do documento acima. 

Neste caso, o valor da bolsa é inserido automaticamente pelo sistema, não sendo possível 

alteração no formulário. 

g. Aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio doença do INSS, IPESC, 

ISSBLU ou qualquer outro instituto de previdência pública ou privada: extrato de 

pagamento constando o valor bruto do benefício. No caso de recebimento do INSS, o extrato 

deve ser obtido no endereço eletrônico 

http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/hiscre/index.html  , 

informando o número do benefício e a data de nascimento do beneficiário; 

h. Agricultor: declaração de renda variável, conforme modelo, do Sindicato dos 

Produtores Rurais ou do próprio agricultor, com assinatura reconhecida em cartório, 

constando atividade desenvolvida e a renda bruta média mensal dos últimos seis meses. Se 

produzir em terras arrendadas, cópia do contrato de arrendamento; 

i. Cooperado: cópia do contrato de integração e declaração de renda variável, conforme 

modelo, com assinatura do próprio cooperado reconhecida em cartório constando a média 

mensal dos rendimentos brutos dos últimos seis meses; 

j. Aluguel(is) de imóvel(is): cópia do contrato de locação ou declaração do locatário, 

com assinatura reconhecida em cartório, constando os dados de identificação dos 

contratantes e do imóvel, bem como o valor mensal do aluguel recebido; 
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k. Rendimentos de aplicações financeiras (inclusive poupança): documento bancário 

constando o rendimento mensal proveniente das aplicações e os dados de identificação do 

titular da conta. 

7.4 Do auxílio e da pensão alimentícia recebidos de pessoa(s) não declarada(s) como 

integrante(s) do grupo familiar  

Considera-se como auxílio e pensão alimentícia recebidos de pessoa(s) não declarada(s) 

como integrante(s) do grupo familiar, qualquer forma de contribuição regular ou 

eventualmente fornecida em dinheiro ou em pagamento de mensalidades (inclusive 

matrículas), material escolar, alimentação, aluguel, plano de saúde, etc. Quando o auxílio 

ou a pensão não for prestado em dinheiro, calcular o valor médio mensal de custo do que foi 

fornecido.  

Documento a ser apresentado: 

a. Declaração, conforme o modelo, constando valor mensal e tipo de auxílio. Quando for 

variável ou esporádico, calcular a média dos últimos 6 meses. A declaração deverá conter 

nome, CPF e endereço da pessoa que auxilia, com a assinatura desta reconhecida em 

cartório.  

Quando o pagamento é feito via depósito bancário, anexar o comprovante. 

7.5 Do patrimônio familiar 

Considera-se como patrimônio os bens imóveis, os veículos, as ações, as participações em 

empresas, a disponibilidade financeira (poupança, aplicações em renda fixa) e a parte já 

paga de consórcio(s) e financiamento(s) de imóveis e/ou veículos. Mesmo que não possua 

documentos de registro em seu nome, os bens que são de sua propriedade ou estejam em 

usufruto ou processo de partilha devem ser informados no formulário como patrimônio do 

grupo familiar.  

Documento a ser apresentado: 

a. Havendo patrimônio, declaração gerada no momento da confirmação da inscrição, 

constando a descrição de todos os bens e o valor atual de venda de cada. 

b. Não havendo patrimônio, declaração gerada no momento da confirmação da inscrição, 

constando a inexistência de bens.  

Em ambos os casos a declaração deve ser impressa e assinada pelo acadêmico ou outro 

integrante do grupo familiar maior de 18 anos, não sendo necessário reconhecer assinatura. 

A declaração de bens constante no IRPF não substitui a obrigatoriedade de apresentação da 

declaração de patrimônio. Não devem ser apresentadas escrituras de imóveis, certificados de 

propriedade de veículos, nem qualquer documento de propriedade. 

7.6 Dos gastos com moradia 

Consideram-se as despesas referentes a aluguel, financiamento, arrendamento e/ou pensão 

residenciais. A pensão residencial caracteriza-se pelo aluguel de quarto ou suíte, em imóvel 

de pessoa não integrante do grupo familiar. O financiamento e/ou aluguel de imóveis 

comerciais ou de lazer, bem como os gastos com pagamento de condomínio, energia, 

telefone, água e IPTU, não devem ser informados como despesas de moradia. 
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Documentos a serem apresentados: 

a. Aluguel: Cópia do contrato de locação, com assinaturas reconhecidas em cartório, e do 

recibo do último aluguel pago. Se o recibo for emitido em papel timbrado da imobiliária ou 

administradora de imóveis, dispensa-se a apresentação do contrato. Caso o aluguel seja 

dividido com outra(s) pessoa(s), deve ser anexada declaração, conforme modelo, assinada 

por todos os inquilinos informando o valor pago individualmente;  

b. Financiamento: Cópia do contrato de financiamento e do recibo da última parcela 

paga. Se o recibo for emitido em papel timbrado da imobiliária ou instituição financiadora, 

dispensa-se a apresentação do contrato; 

c. Arrendamento: Cópia do contrato de arrendamento e do recibo da última parcela paga. 

Se o recibo for emitido em papel timbrado da instituição financiadora, dispensa-se a 

apresentação do contrato; 

d. Pensão Residencial: Declaração do proprietário da pensão, com assinatura 

reconhecida em cartório, constando o valor da pensão paga mensalmente, não incluindo 

valores de alimentação, água, energia, etc. A moradia em casa de parentes não é 

considerada pensão residencial, mesmo quando há qualquer tipo de pagamento. 

7.7 Dos gastos do acadêmico com transporte coletivo  

Consideram-se os gastos do acadêmico-candidato para se deslocar à FURB, somente com 

transporte coletivo estudantil municipal e intermunicipal. 

Documentos a serem apresentados: 

a. Declaração do clube dos estudantes ou cópia do contrato de prestação de serviço e 

recibo do último pagamento, no caso de transporte coletivo intermunicipal em geral; 

b. Cópia da carteira de passe escolar e recibo de compra dos passes, quando se tratar de 

transporte para as cidades que fazem divisa com Blumenau. 

A comprovação de uso de transporte coletivo municipal é dispensada; o valor mensal a ser 

considerado é o equivalente a 50 passagens estudantis do transporte coletivo de Blumenau. 

7.8 Das deficiências e dos tratamentos de doenças 

Consideram-se deficiências todas as limitações de ordem física, mental, visual ou auditiva 

que impliquem em grande dificuldade para o desempenho de funções habituais.  

Consideram-se tratamentos de doenças o uso de medicação contínua, adoção de 

procedimentos prescritos por profissional da saúde inclusive terapias, uso de próteses e 

aparelhos.  

Caso a deficiência ou a doença torne o integrante do grupo familiar totalmente dependente 

de outra pessoa para realizar suas atividades básicas (como alimentar-se, vestir-se, banhar-

se), esta situação deve ser indicada no campo específico do formulário e comprovada. 

Documento a ser apresentado: 

a. Atestado ou declaração legível do profissional da área de saúde responsável pelo 

paciente, constando: nome do paciente; estado em que se encontra a doença (agudo ou 

crônico); tipo de tratamento (medicação, terapia, uso de prótese, cirurgia, etc.) e a indicação 
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de total dependência à outra pessoa, se for o caso. No documento deverá constar data, 

carimbo e assinatura do profissional que atesta. 

7.9 Dos de integrantes do grupo familiar que cursam graduação em instituição de 

ensino superior (IES) pagas  

Consideram-se somente as despesas de cursos de graduação e não os seqüenciais ou pós-

graduação. Sendo estudante da FURB, deve ser indicado o respectivo código de pessoa. 

Documento a ser apresentado: 

a. Comprovante de pagamento de matrícula, no semestre corrente, em nome do 

integrante. Sendo este acadêmico da FURB, é dispensada a apresentação do comprovante. 

7.10 Da procedência de escola pública 

Considera-se como sendo procedente de escola pública o estudante que cursou todo o 

ensino médio em escola da rede oficial de ensino público ou que: 

- cursou pelo menos a metade do ensino médio em escola da rede oficial de ensino público;  

- cursou pelo menos a metade do ensino médio em escola da rede oficial de ensino privado, 

com recebimento de bolsa de estudo integral;  

 - cursou todo o ensino médio em escola da rede oficial de ensino privado com recebimento 

de bolsa de estudo de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) do valor da mensalidade. 

O fato de estudar em escola particular em tempo menor ou com mensalidade de baixo valor 

não equivalem às situações em que se consideram como sendo procedente de escola 

pública.  

Documento a ser apresentado: 

Os documentos para comprovação de procedência de escola pública ou de recebimento de 

bolsa de estudo em escola particular não são necessários se já foram apresentados, 

respectivamente, no momento da matrícula ou em cadastros socioeconômico anteriores. 

a. Declaração referente ao recebimento de bolsa de estudo, conforme modelo, expedida 

por escola particular, informando o período em que o estudante foi beneficiado o percentual 

do benefício; 

b. Cópia do histórico escolar de ensino médio em escola pública. 

8. Cálculo para obtenção do índice de classificação 

A fórmula matemática utilizada para o cálculo do índice de classificação está publicada na 

página www.furb.br/cadastrosocioeconomico, no link fórmula de cálculo.  

O índice de classificação é obtido a partir de: 

a. Dados socioeconômicos, conforme item 7 deste Edital; 

b. Média geral curricular obtida pelo acadêmico no curso. Sendo ingressante no semestre 

da inscrição (calouro ou estudante transferido de outra IES ou de outro curso da FURB), 

será considerada a média geral igual a 6,0; 

c. Coeficiente atribuído ao tipo de escola de ensino médio freqüentada pelo candidato, 

conforme item 7.10; 

d. Valor de referência estipulado conforme o número mínimo de créditos financeiros da 

primeira parcela da semestralidade, de acordo com o estabelecido no anexo I da Resolução 
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079/2004, multiplicados pelo valor atual do crédito. Para o curso de Medicina Veterinária 

utiliza-se o número mínimo de créditos do curso de Farmácia.  

 
9. Da participação nos programas em que se inscreveu 

A inscrição e aprovação no cadastro socioeconômico não asseguram ao candidato o direito 

ao benefício, mas apenas geram a expectativa de ser beneficiado. A situação socioeconômica 

de cada acadêmico em relação aos demais e os critérios específicos de cada programa geram 

a seleção de beneficiados.  

Todas as alterações nos dados do cadastro socioeconômico ocorridas após a data da entrega 

dos documentos devem ser comunicadas por escrito, através de requerimento, e 

comprovadas por documentos conforme item 7 deste Edital. O prazo máximo para 

comunicar a alteração é de 30 (trinta) dias consecutivos ao fato. 

9.1 Da Obrigatoriedade de Participação em Atividades de Extensão 

O acadêmico que receber uma ou mais parcela(s) bolsa de estudo ou de pesquisa do artigo 

170, está obrigado, nos termos do art.2º, V da Lei Complementar Estadual nº 281/2005 a 

realizar e comprovar 20 horas semestrais de atividades de extensão, nos projetos ou 

programas indicados no link “Atividades de Extensão art.170”, no endereço: 

www.furb.br/apoioaoestudante. A não comprovação da atividade no prazo estabelecido 

impede o recebimento das parcelas de bolsas de estudo dos semestres seguintes. 

9.2 Bolsas de Estudo  

As Bolsas de Estudo são recursos públicos destinados ao custeio de parte das mensalidades 

dos acadêmicos economicamente carentes. A listagem de beneficiados com bolsa de estudo é 

divulgada somente após a publicação do resultado do cadastro socioeconômico e da 

liberação dos recursos financeiros pelo Governo do Estado. Por isto, o acadêmico que possui 

cadastro socioeconômico aprovado deve acompanhar, através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) e dos murais, os avisos e as listagens de selecionados para cada 

parcela. A seleção dos beneficiados para as bolsas é realizada considerando a pontuação 

obtida no cadastro socioeconômico, entre os candidatos que:  

- Não concluíram outro curso superior de graduação, exceto licenciatura curta; 

- Não recebem outra bolsa de estudo de valor igual ou superior a 50% do valor das 

mensalidades, nem auxílio de deputado(s) para pagamento das mensalidades; 

- Não são mutuários do FIES ou de crédito educativo. 

Os acadêmicos que tiveram bolsa cancelada pela Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização para o corrente semestre ou ano estão impedidos de acessar o formulário de 

inscrição. 

As parcelas são distribuídas periodicamente, sendo no máximo 5 por semestre; o percentual 

é variável (em torno de 50% do valor da mensalidade) e não há garantia de continuidade de 

recebimento no decorrer do ano. Por isto, mesmo tendo sido beneficiado com bolsa sobre 

alguma mensalidade, o acadêmico deve estar ciente de que pode não receber as demais. 
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Em cada parcela distribuída o acadêmico que for selecionado deverá, no prazo e local 

indicados na publicação, assinar o recibo de prestação de contas. A não assinatura do(s) 

recibo(s) no prazo estabelecido implica na perda da(s) mesma(s) parcela(s). Na 

impossibilidade de proceder pessoalmente à retirada da bolsa de estudo, o acadêmico deverá 

autorizar outra pessoa a fazê-lo, no mesmo prazo, por meio de procuração original, 

conforme modelo, com assinatura reconhecida em cartório.  

O acadêmico que no decorrer do semestre efetuar o cancelamento de vaga no curso, bem 

como o cancelamento ou o trancamento de matrícula perderá todas as parcelas da bolsa 

ainda não distribuídas. 

9.3 Bolsas de Pesquisa com Recursos do Art.170 

Este programa objetiva estimular os acadêmicos economicamente carentes à iniciação 

científica, participando de projetos de pesquisa, onde relaciona o aprendizado teórico e 

prático e direcionando seu conhecimento para a especificidade pesquisada. O valor da bolsa 

de incentivo para o bolsista-pesquisador é definido pelo CNPQ (atualmente R$300,00) e 

repassado sob a forma de desconto na mensalidade acadêmica.  

Podem participar da seleção para as vagas de bolsas de pesquisa do art. 170 os acadêmicos 

que: 

- Não concluíram outro curso superior de graduação, exceto licenciatura curta; 

- Apresentem pontuação dentro do limite estabelecido pela Coordenadoria de Apoio ao 

Estudante; 

- Atendam as disposições do Edital lançado anualmente para este fim, pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Extensão (PROPEX). A seleção é feita pelo professor coordenador do projeto de 

pesquisa entre os acadêmicos que cumpriram os requisitos acima e se candidataram às 

vagas do respectivo projeto. 

O bolsista de pesquisa que deixar de se inscrever no cadastro socioeconômico 

semestralmente e/ou deixar de comprovar a realização de atividades vinculadas a projetos 

de extensão universitária (conforme item 9.1 deste edital) ou tiver bolsa de estudo cancelada 

pela Comissão de Fiscalização, terá imediatamente o contrato de bolsista cancelado e deverá 

restituir os valores recebidos. 

9.4 Bolsas Institucionais e Estágio Interno 

São alternativas de aprendizado prático, especialmente para os acadêmicos que não têm 

experiência no mercado de trabalho, e também uma forma de obter desconto nas 

mensalidades. Os bolsistas desenvolvem atividades administrativas e os estagiários, 

atividades técnicas nos diversos setores da FURB por 20 horas semanais (matutino ou 

vespertino ou noturno), recebendo desconto nas mensalidades de 16 créditos financeiros  

por mês de atividade. O tempo máximo de permanência como bolsista ou estagiário é de 2 

anos, no entanto, é preciso que renove a inscrição no cadastro socioeconômico a cada 

semestre e cumpra o programa de qualificação de bolsistas.  

Após ter o cadastro aprovado, o acadêmico passa a ter acesso à publicação semanal das 

vagas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, através da disciplina Apoio ao Estudante e 
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pode se candidatar, seguindo as orientações e requisitos do anúncio. Os acadêmicos com 

menor pontuação no cadastro socioeconômico têm preferência no encaminhamento para a 

entrevista de seleção, que é feita pelo coordenador do setor/projeto que disponibiliza a vaga.  

9.5. Estágio de Direito nos Fóruns de Justiça 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina disponibiliza oportunidades de estágio remunerado 

através de bolsas de trabalho destinadas a estudantes dos cursos de Direito, considerando 

sua situação socioeconômica.  O valor da bolsa é definido pelo Tribunal de Justiça, sendo 

depositado em conta bancária do acadêmico. A carga horária é de 20 horas semanais 

(vespertino). As vagas são abertas no decorrer do semestre letivo de acordo com a demanda 

da cada Fórum de Justiça e o encaminhamento é feito através de ofício do Núcleo de Gestão 

de Estágios, considerando: 

- A menor pontuação obtida no cadastro socioeconômico; 

- O semestre em curso; 

- A disponibilidade de horário para desenvolver as atividades. 

Não podem participar da seleção para as vagas os acadêmicos que já desenvolveram estágio 

remunerado nos Fóruns de Justiça. O prazo máximo de permanência neste programa é de 

02 (dois) anos. 

9.6. Bolsa de Estágio Programa Novos Valores 

O Programa Novos Valores disponibiliza aos acadêmicos com cadastro socioeconômico 

aprovado, oportunidades de estágio remunerado em órgãos e entidades da Administração 

Direta, Autarquias e Fundações do Estado de Santa Catarina. A carga horária é de 20 horas 

semanais (matutino ou vespertino). As vagas são abertas no decorrer do semestre letivo de 

acordo com a demanda da cada órgão ou entidade e o encaminhamento é feito através do 

Núcleo de Gestão de Estágios, considerando: 

a. O preenchimento pelo acadêmico do formulário complementar enviado por e-mail; 

b. A pontuação obtida no cadastro socioeconômico; 

c. A afinidade entre a vaga e a área de formação acadêmica (curso). 

O valor da bolsa é definido pelo Governo do Estado, sendo depositado em conta bancária do 

acadêmico. 

 
 

10. Fiscalização 

À Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização, prevista no artigo 4º da Lei 

Complementar Estadual 281/2005, e instituída por portaria do Reitor da FURB, compete 

apurar as irregularidades na concessão e recebimento de bolsas.  

As denúncias devem ser encaminhadas através do e-mail comissaoart170@furb.br ou 

pessoalmente na sala C-202 do campus I. 

O acadêmico que for denunciado ou que tiver a bolsa de estudo suspensa deverá se dirigir à 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização para prestar esclarecimentos e 

apresentar os documentos para elucidar a situação que deu causa à denúncia. Para 



 336

averiguar as denúncias, a Comissão poderá realizar visita in loco, solicitar novos 

documentos e esclarecimentos do acadêmico e de seu grupo familiar.  

A ausência do denunciado convocado pela Comissão, bem como a procedência da denúncia, 

implicam no cancelamento imediato do benefício de bolsa de estudo, de pesquisa, 

institucional ou de estágio recebido pelo acadêmico.  

A Comissão poderá ainda determinar a exclusão definitiva do acadêmico de todos os 

programas de apoio financeiro da FURB até o final da graduação, bem como, conforme 

determina a Legislação Estadual, encaminhar o processo para restituição das bolsas 

indevidamente recebidas, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis. O efeito do 

cancelamento da bolsa de estudo é extensivo aos demais programas. Portanto o acadêmico 

cuja denúncia for procedente será excluído de todos os demais programas do cadastro 

socioeconômico.  

   

Jarbas Galvão 

Coordenador de Apoio ao Estudante 
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ANEXO AY – Fórmula de Cálculo para Concessão de Bolsa do Art. 170 na FURB. 

 

 

 


