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NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO
PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES) 2017 na UTFPR

Em resposta aos questionamentos referentes ao programa de assistência estudantil, a
UTFPR esclarece que o edital de 2017 foi lançado contemplando 12 meses de vigência,
diferentemente dos anteriores que eram semestrais. Essa mudança foi fruto de uma
reinvindicação dos estudantes e apoiada pelos Núcleos de Atendimento
Psicopedagógicos (Nuapes) dos câmpus da UTFPR. Com esta medida, também,
procurou-se assegurar que o estudante receba os benefícios solicitados durante um ano.
Anualmente o processo recebe um número maior de solicitações. Em 2017, recebemos
1.073 novas inscrições em relação ao segundo semestre de 2016, totalizando 7.069
inscritos.
O recurso financeiro disponível para 2017 é de R$19.194.981,00, dividido em duas
parcelas: 80% para atender à seleção do primeiro semestre e 20% para atender a do
segundo semestre. Este recurso é destinado somente aos estudantes de graduação. A
UTFPR auxilia os demais estudantes do ensino técnico e da pós-graduação stricto sensu
com recursos de custeio não oriundos do PNAES.
O processo de seleção e distribuição de recursos do Programa de Auxílio Estudantil da
UTFPR, referente ao edital 2-2017-PROGRAD, no primeiro semestre deste ano, contou
com 7.069 inscrições, 5.224 deferimentos, 1033 não homologações e 812
indeferimentos. E, considerando que somente 80% do recurso foi utilizado somente
foram contemplados 2.201 estudantes de graduação e 30 estudantes dos demais níveis
de ensino. A expectativa é, que para o próximo semestre, sejam atendidos 600
estudantes.
É importante frisar que a Assessoria de Assuntos Estudantis, por meio de editais,
distribui os recursos do PNAES em forma de auxílios conforme a solicitação do próprio
estudante. Estes auxílios variam de R$200,00 a R$700,00 mensais que abrangem
auxílio alimentação, auxílio moradia, auxilio básico e auxilio instalação (este último
pago em uma única parcela). Nesta primeira etapa, houve um aumento da concessão do
auxílio instalação de 45% em relação ao segundo semestre de 2016.
A cada ano há um incremento no número de solicitações, naturalmente explicado pela
chegada de novos estudantes à instituição. Ressaltamos ainda que o recurso do PNAES,
distribuído pelo governo federal, não cresce na mesma proporção que a entrada de
novos estudantes ao Programa de Auxílio Estudantil na UTFPR.

