Fórum Assessor da ANDIFES
Coordenação Nacional

OFICIO 002/2013-CN 2012/2013
Brasília, 16 de maio de 2013.

O Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis
(FONAPRACE), reunido em 15 e 16 de maio de 2013, na sede da ANDIFES, em
Brasília, reconhece o esforço do governo federal para democratização do acesso e
permanência de estudantes na rede federal de ensino superior a partir da ampliação
dos investimentos em ações de assistência estudantil e políticas afirmativas, a exemplo
do PNAES e da Lei das Cotas (Lei 12.711).

Nesse momento, diante da implantação do Programa Bolsa Permanência (PBP)
do MEC, Portaria 389 de 09 de maio de 2013, alertamos sobre as fragilidades na
concepção do mesmo e para os posicionamentos do FONAPRACE, sobretudo nos
seguintes aspectos:
Quebra da equidade ao estabelecer carga horária como critério de seleção
excluindo a quase totalidade dos alunos dos cursos de graduação em situação de
vulnerabilidade socioeconômica. Considerando que o objetivo do PBP no seu Art. 3º,
inciso I “é viabilizar a permanência, no curso de graduação de estudantes em situação
de vulnerabilidade socioeconômica”,
socioeconômica entendemos que este critério deva ser o eixo
norteador do PBP.
Além disso, existem outras questões que merecem um maior aprofundamento, a
exemplo do acompanhamento do desempenho acadêmico dos discentes assistidos pelo
PBP e do fortalecimento da autonomia das Instituições Federais de Ensino.

O FONAPRACE tem a concepção de que a assistência estudantil deve ser um
projeto de nação, de construção de um país. Para tanto, entendemos a urgência da

elaboração e implementação de uma Política Nacional de Assistência Estudantil
compreendida em suas diversas ações que transcendem os programas de bolsas e que
inclua toda a Rede Federal de Educação.

Diante do exposto, o FONAPRACE solicita a retificação imediata da Portaria 389
de 09 de maio de 2013 e se coloca à disposição do MEC para discussão e revisão do
referido documento.

RONALDO CRISPIM SENA BARROS
Coordenador Nacional do FONAPRACE

Em anexo:
Documento entregue em mãos ao Secretário Amaro Lins, na sessão extraordinária do
Fonaprace, realizada na Andifes em 5 de dezembro de 2012.

