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O RELATÓRIO

Este relatório tem como objetivo elucidar o perfil dos estudantes cadastrados
atualmente no Programa de Assistência Estudantil da Universidade Federal do
Espírito Santo (Proaes-Ufes), levando em consideração índices sociais e outros
como determinantes das subclassificações que serão elencadas durante a
apresentação deste.

O PROAES-UFES

O Proaes-Ufes objetiva contribuir para o acesso aos direitos essenciais de
alimentação, moradia e transporte, promover ações de caráter psicossocial,
proporcionar condições de acesso e permanência na perspectiva da inclusão social
e democratização do ensino, e analisar, planejar e promover ações que visem à
redução dos índices de evasão e retenção universitárias, quando motivadas por
fatores socioeconômicos.

PERFIL COMUM DOS ASSISTIDOS

O pré-requisito principal para cadastrar-se no Proaes-Ufes é possuir renda de até
1,5 (um e meio) salário mínimo per capita. Com isso, o Programa tem como público
todos os estudantes com esse perfil, egressos de escola pública ou privada, cotistas
ou não cotistas.

O PROAES-UFES EM NÚMEROS

O número de assistidos pelo Proaes-Ufes cresce gradualmente, como se pode
observar no gráfico 1. Em junho de 2018, quando foi extraído o Relatório Geral
relativo ao primeiro semestre, contabilizou-se 5.735 (cinco mil setecentos e trinta e
cinco) estudantes cadastrados, um aumento de aproximadamente 7%. É importante
lembrar que entre um semestre e outro há estudantes que são desligados do
Proaes-Ufes por diversos motivos: formatura, trancamento, abandono e outras
situações previstas pela Portaria 1.831/2017-R, que regulamenta o Programa.

Quando se filtra os estudantes com cadastro deferido apenas no período entre a
abertura do Edital n° 01/2018 e a publicação do resultado final (12/03/2018 a
28/05/2018), há o quantitativo de 1.102 (mil cento e dois) novos ingressantes no
Proaes-Ufes neste primeiro semestre.

Gráfico 1: Quantidade de estudantes cadastrados(as) nos quatro últimos semestres.

O Proaes-Ufes por gênero

Na subdivisão por gênero, o Proaes-Ufes apresenta:
• Masculino: 2.250 (dois mil duzentos e cinquenta);

• Feminino: 3.485 (três mil quatrocentos e oitenta e um).

Desse modo, 39% (trinta e nove por cento), aproximadamente, dos assistidos pelo
Proaes-Ufes se declaram do gênero masculino, enquanto 61% (sessenta e um por
cento), do feminino. Se comparado aos três semestres anteriores, 2016/2, 2017/1 e
2017/2, verifica-se que esse percentual se mantém estável.

Gráfico 2: Percentual de estudantes cadastrados(as) por gênero.

O Proaes-Ufes por etnicorracial

Na subdivisão etnicorracial, o Proaes-Ufes apresenta:
• Amarelos: 62 (sessenta e dois);
• Brancos: 1.947 (mil novecentos e quarenta e sete);
• Indígenas: 13 (treze);
• Pardos: 2.696 (dois mil seiscentos e noventa e seis);
• Pretos: 884 (oitocentos e oitenta e quatro);
• Não declarados e não informado: 133 (cento e trinta e três).

Dessa forma, em percentual aproximado, 1% declara-se como amarelo, 34% como
branco, 47% como pardo e 15% como preto. Indígenas são menos que meio por
cento. A soma de não declarados e não informado é de 2%.

Comparando os dados dos quatro últimos semestres, é possível perceber que esse
percentual também se mantém estável.

Amarelos
Brancos
Indígenas
Não declarados e não informado
Pardos
Pretos

2016/2
1%
37%
0,30%
2%
47%
13%

2017/1
1%
35%
0,30%
3%
47%
14%

2017/2
1%
35%
0,30%
2%
47%
15%

2018/1
1%
34%
0,30%
2%
47%
15%

Tabela 1: Percentagem etnicorracial nos três últimos semestres.

O Proaes-Ufes por forma de ingresso

Na subdivisão por forma de ingresso, o Proaes-Ufes apresenta:
• Cotistas: 4.096 (quatro mil e noventa e seis);
• Não cotistas: 1.639 (mil seiscentos e trinta e nove).

Observa-se que, aproximadamente, 71% (setenta e um por cento) dos estudantes
assistidos atualmente pelo Proaes são ingressantes por algum tipo de cota e 29%
(vinte e nove por cento), não. Com base nos dados de 2016/2, 2017/1 e 2017/2,
esses índices permanecem estáveis (70% x 30%).

Gráfico 3: Cadastrados por forma de ingresso.

O Proaes-Ufes por renda

Na subdivisão por renda, o Proaes-Ufes apresenta:
• Até 0,5 salário mínimo per capita: 1.952 (mil novecentos e cinquenta e dois);
• De 0,5 a 1 salário mínimo per capita: 2.725 (dois mil setecentos e vinte e
cinco);
• De 1 a 1,5 salário mínimo per capita: 1022 (mil e vinte e dois)
• Não informado/ null: 36 (trinta e sete).

Tem-se, então, que 34% (trinta e quatro por cento) dos estudantes cadastrados no
Proaes-Ufes possuem renda familiar per capita de até 0,5 (meio) salário mínimo,
47% (quarenta e sete por cento) entre 0,5 (meio) e 1 (um) salário mínimo e 18%
(dezoito por cento) entre 1 (um) e 1,5 (um e meio) salário mínimo per capita.

Esses dados possuem valores praticamente iguais, em porcentagem, aos de 2016/2,
2017/1 e 2017/2.

Gráfico 4: Cadastrados por renda

O Proaes-Ufes por tipo de auxílio

Na subdivisão por tipo de auxílio, o Proaes apresenta:
• Auxílio A (Material de Consumo, Moradia e Transporte): 1.450 (mil
quatrocentos e cinquenta);
• Auxílio B (Material de Consumo e Moradia): 1.364 (mil trezentos e sessenta e
quatro);
• Auxílio C (Material de Consumo e Transporte): 2.743 (dois mil setecentos e
quarenta e três);
• Auxílio D (Material de Consumo): 178 (cento e setenta e oito).

Em termos percentuais, 25% dos estudantes cadastrados recebem o Auxílio A, 24%
o Auxílio B, 48% o Auxílio C e 3% o Auxílio D.

Em comparação com os semestres anteriores, 2016/2, 2017/1 e 2017/2, os índices
permanecem quase inalterados.

Da análise desses dados, pode-se verificar, ainda, que 2.814, ou seja, 49% dos
cadastrados recebem Auxílio Moradia, e que 4.193, isto é, 73% dos cadastrados
recebem Auxílio Transporte. Na atual forma de concessão de auxílios, todos
recebem Auxílio Material, Auxílio Alimentação (subsídio de 100% no Restaurante
Universitário) e Auxílio Empréstimo Estendido de Livros.

Gráfico 5: Percentual dos Auxílios Moradia e Transporte

No dia 15 de março de 2018, foi publicada a Portaria nº 255, que alterou, em parte, a
Portaria nº 1.831/2017-R, acrescentando, no artigo 5º, o inciso X: auxílio material
didático de alto custo. Trata-se de benefício financeiro, de caráter pessoal e
intransferível,

para

estudantes

cadastrados

no

Proaes,

preferencialmente

matriculados no 5º período do curso de graduação em Odontologia, destinado à
compra de materiais para uso nas disciplinas com atividades práticas obrigatórias.
Neste primeiro semestre, por meio do Edital nº 02/2018, sete estudantes foram
contemplados e receberam o referido auxílio.

O Proaes-Ufes por Campus

Na subdivisão por campus, o Proaes apresenta:
• Em Alegre: 1.138 (mil cento e trinta e oito);

• Em Goiabeiras: 2.740 (dois mil setecentos e quarenta);
• Em Maruípe: 748 (setecentos e quarenta e oito);
• Em São Mateus: 1109 (mil cento e nove).

A partir do apresentado, 20% dos estudantes cadastrados estudam no campus de
Alegre, 48% estudam no campus de Goiabeiras, 13% estudam no campus de
Maruípe e 19% estudam no campus de São Mateus.

O percentual de assistidos por localidade do campus não variou muito se comparado
com os semestres anteriores.

O Proaes-Ufes por Centro de Ensino em Alegre

Na subdivisão por Centro de Ensino, no campus de Alegre, o Proaes apresenta:
• Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE): 534 (quatrocentos e
trinta e quatro);
• Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde (CENS): 604 (seiscentos e
quatro).

Dos estudantes cadastrados no campus de Alegre, 47% são do CCAE e 53% do
CCENS. Verifica-se que o percentual de estudantes por Centro de Ensino no
campus de Alegre teve uma variação importante, com um aumento de 3% nos
cursos do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias e consequente queda de 3%
nos cursos Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde. No semestre anterior,
2017/2, a variação foi no sentido oposto.

g
Gráfico 6: Percentual de cadastrados por Centro de Ensino no campus de Alegre

Com relação à subdivisão por curso, no campus de Alegre, tem-se:

Gráfico 7: Percentual de cadastrados por curso do CCAE e CCENS no campus de Alegre

O Proaes-Ufes por Centro de Ensino em Goiabeiras

Na subdivisão por Centro de Ensino, no campus de Goiabeiras, o Proaes apresenta:
• CAR: 414 (quatrocentos e quatorze);
• CCE: 167 (cento e sessenta e sete);

• CCHN: 860 (oitocentos e sessenta);
• CCJE: 610 (seiscentos e dez);
• CE: 132 (cento e trinta e dois);
• CEFD: 162 (cento e sessenta e dois);
• CT: 395 (trezentos e noventa e cinco).

Convertendo esses dados para valores percentuais, com base no total de
cadastrados no campus de Goiabeiras, tem-se que 15% dos cadastrados desse
campus são do CAR, 6% são do CCE, 31% são do CCHN, 22% são do CCJE, 5%
são do CE, 6% são do CEFD e 15% são do CT.

Gráfico 8: Percentual de cadastrados por Centro de Ensino no campus de Goiabeiras

Em relação aos semestres de 2016/2 e de 2017/1, o percentual de assistidos por
Centro de Ensino no campus de Goiabeiras só teve variação entre o CCHN, que
passou de 27% para 31% dos assistidos de Goiabeiras, e o CCJE, que teve uma
queda de 26% para 22%.

Observando-se a distribuição por curso de Centro de Ensino, tem-se a seguinte
configuração:

Gráfico 9: Quantidade de cadastrados por curso do CAR, no campus de Goiabeiras

Gráfico 10: Quantidade de cadastrados por curso do CCHN, no campus de Goiabeiras

Gráfico 11: Quantidade de cadastrados por curso do CCJE, no campus de Goiabeiras

Gráfico 12: Quantidade de cadastrados por curso do CEFD, do CCE e do CE, no campus de
Goiabeiras

Gráfico 13: Quantidade de cadastrados por curso do CT, no campus de Goiabeiras

O Proaes-Ufes por Centro de Ensino/Curso em Maruípe e em São Mateus

Na subdivisão por curso, em São Mateus e em Maruípe, o Proaes-Ufes apresenta:

Gráfico 14: Quantidade de cadastrados por curso do Ceunes, no campus de São Mateus

Gráfico 15: Quantidade de cadastrados por curso do CCS, no campus de Maruípe

CONCLUSÃO

Verifica-se que em todos os aspectos analisados houve pouca ou nenhuma variação
no percentual dos perfis dos cadastrados, se comparado com os semestres de
2016/2, de 2017/1 e de 2017/2.

