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INTRODUÇÃO 

 O financiamento da educação, a partir dos anos de 1990, passa a ser um dos temas 

centrais da atual política educacional brasileira, visto que se tornou cada vez mais notório a 

insuficiência dos recursos disponibilizados para atender às necessidades globais da educação 

profissional e tecnológica. Além disso, os investimentos disponíveis/necessários devem 

conter como parâmetro igualdade de condições para acesso, permanência e qualidade de 

ensino (RIBEIRO, FAREZENA, GRABOWSKI, 2012).  

Entretanto, os seus recursos ainda são apontados como insuficientes atingir esses fatores 

supracitados, bem como uma devida expansão (FERREIRA, 2014). Mesmo que seja uma 

obrigação do Estado, conforme a Constituição Federal de 1988, ao definir no Art. 205. As 

políticas existentes não conseguem suprir as lacunas. Todavia, para que haja uma 

homogeneidade na qualidade educacional é imprescindível que o Governo Federal realize 

uma organização e financiamento da rede pública federal e a assistência técnica e financeira 

para os estados e municípios (RIBEIRO, FAREZENA, GRABOWSKI, 2012).   

Nesse sentido, a aprovação do Plano Nacional de Educação - PNE, (2014 a 2024), se 

constitui como uma política pública importante para os entes federados, por definir as metas e 

estratégias para a educação. A Meta 20, que trata do financiamento, se constitui como a mais 

importante para implementação das demais metas, esta tramita a promoção de investimentos 

de 10% (gasto educação/PIB), embasados em suplementar as carências educacionais 

existentes e mediar o alcance das outras 19 metas (CIAVATTA & RAMOS, 2012; BRASIL, 

2014), dependendo de políticas de financiamento adequadas e efetivamente implantadas, seja 

em âmbito estadual, distrital ou municipal de educação (FERNANDES & SANTOS, 2017). 
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O PNE ainda trata do enfoque acerca do aumento na oportunização de matrículas em 

educação profissional, em suas mais diversas modalidades (BRASIL, 2014). E por que não 

aliar esses fatores a condições de assistência aos estudantes, visto que uma porcentagem 

muito relevante de alunos, dentro dessas instituições, encontra-se em estado de 

vulnerabilidade socioeconômica ou com necessidades educacionais e funcionais específicas 

(IFRN, 2016).  

Destarte, a importância desse estudo está diretamente relacionada a uma das etapas de 

investigação do projeto de pesquisa – A política de gestão e financiamento da Educação 

Profissional e as perspectivas a partir do PNE (2014/2024): um estudo do IFRN nos campi 

Macau, Ipanguaçu e João Câmara, com o objetivo de proporcionar um espaço de produção 

científica do financiamento da educação profissional. Desse modo, objetiva-se com esse 

construto analisar o financiamento das atividades estudantis do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, a partir de um estudo das dotações 

orçamentárias para o ano de 2016. 

 

METODOLOGIA 

Como procedimento metodológico, inicialmente, realizamos uma pesquisa 

bibliográfica que segundo Severino (2007, p.122) “é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, 

artigos, teses etc.” Para consecução desse construto teórico nos respaldamos em Ribeiro, 

Farenzena e Grabowski (2012), Ferreira (2014), entre outros. Realizamos também uma 

pesquisa documental que “é toda forma de registro e sistematização de dados, informações, 

colocando-os em condições de análise por parte do pesquisador” (SEVERINO, 2007, p. 124). 

A posterioiri, houve uma análise do relatório de Gestão do Exercício de 2016, em que foi 

buscado dados referentes aos recursos destinados as atividades estudantis e para os 

macroprocessos englobados. 

Esse trabalho apresenta-se da seguinte maneira: uma introdução, em seguida o item que 

discute sobre os investimentos em programas estudantis no âmbito dos institutos federais, 

posteriormente, uma reflexão com vista à um estudo de caso das alocações orçamentárias do 

ano de 2015 para os programas estudantis do Campus Macau do IFRN, e considerações finais. 

 

INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS ESTUDANTIS NO ÂMBITO DOS 

INSTITUTOS FEDERAIS 
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Visando sanar as mazelas sociais e gerando oportunidades de emprego, os programas 

estudantis dos Institutos Federais têm contribuído no processo de formação e 

profissionalização dos discentes que almejam ingressar no mercado de trabalho, para que 

esses tenham reais chances de sucesso dentro do sistema capitalista que os cerca. 

 Todavia, para que o processo de inclusão social seja efetivado é necessário que se 

tenha um planejamento e objetivos concisos que permitam o alcance dessa meta.  Dessa 

maneira é importante que aconteça a “institucionalização e consolidação, no âmbito da 

política de educação, de ações e iniciativas que configurem uma política pública centrada no 

atendimento às condições de acesso e permanência do corpo discente nos distintos níveis e 

modalidades de ensino” (MORAES & LIMA, 2011, p. 11). Fatores, expostos tanto pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (), quanto pelo PNE (2014-2014) 

(BRASIL, 2014),  

No ano de 2008, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia passaram a 

integrar o processo de expansão da rede de educação profissional e tecnológica. Com isso, 

alcançando um público maior, mais diversificado e com diferentes níveis de condições 

socioeconômica, deste modo, se tornando imprescindível a existência de programas estudantis 

àqueles em situação de risco social e econômico para que se confirme a manutenção dos 

alunos matriculados até o final de seu curso. 

Visto que na Meta 11 do PNE, esta foca-se, além da ampliação do número de 

matrículas, a elevação gradual do investimento em programas de assistência estudantil, de 

modo a contribuir para condições necessárias à permanência dos estudantes até a conclusão de 

seus cursos técnicos de nível médio (BRASIL, 2014). Para Rosa, Amorim e Macedo (2015) 

sabendo que para a consecução das atividades escolares é necessário a existência de recursos 

financeiros, para custear transporte, alimentação, material didático, fotocópias, taxas de 

inscrições de cursos e participação em eventos escolares, moradia, entre outros. 

 Portanto, umas das prioridades dos Institutos Federais é o desenvolvimento da justiça 

social, da equidade, do desenvolvimento sustentável visando o processo de inclusão social, e 

também buscar soluções técnicas e a criação de novas tecnologias. Elaborando respostas, 

rápidas, ágeis e eficazes, às procuras sucessivas por formação profissional, através da 

propagação dos conhecimentos científicos e de ajuda aos arranjos de produção regional 

(PACHECO, 2011), demonstrando que a oferta da educação profissional e tecnológica em 

todos os níveis, deve evidenciar uma política de inclusão social, promovendo acesso aos 

diversos programas institucionais de assistência ao estudante (IFRN, 2016). 
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Dessa maneira, se faz notório a importância do investimento em programas estudantis 

para que se mantenha a qualidade do ensino na educação profissional dos Institutos Federais e 

propiciar condições mínimas aos educandos em situação de vulnerabilidade socioeconômica 

afim da permanência e conclusão do seu respectivo curso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para a eficiência da realização de atividades destinadas a promoção da permanência do 

aluno dentro da instituição até a conclusão de seu curso, cabe a Diretoria de Gestão planejar, 

coordenar, executar e avaliar os projetos e atividades relacionados às demandas sociais e 

acadêmicas dos estudantes. Dessa forma, faz-se necessário compreender a importância do 

estudo do financiamento para assegurar a qualidade da execução deste objetivo. 

Os recursos destinados para custeio e capital, planejado original, realocações entre 

origens de recursos, adições e contingenciamentos orçamentários podem ser vistos a seguir 

(Tabela 1), em que sintetiza todo o recurso disponível para a dimensão estratégica estudada. 

 

Tabela 1. Resumo de recursos orçamentário planejados e executados em 2016 pelo IFRN, por 

origem de recursos previstos na LOA 2016 para a atividades estudantis do IFRN. 

Dimensão 

Estratégica 

-  

Atividades 

Estudantis 

Planejado Original Realocações entre 

origens de recursos 

(+) Adições (-) 

Cancelamento/ 

Contigenciamentos 

Orçamentários 

Realizado 

Origem de 

Recursos 

Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio 

E.20RL.1089

38 
- 37.440,00 - 48.427,69 - - - 85.867,69 

AE.2994.108

939 
1.000.000,00 7.000.000,00 - - -216,81 -628.881,17 999.783,19 6.371.118,83 

AE.2994.108

941 
- 9.308.442,00 - - 9.216,50 - - 425.153,04 - 8.874.072,46 

Total 1.000.000,00 16.345.882,00 - 0,00 -216,81 1.054.034,21 999.783,19 15.331.059,00 

Fonte: IFRN/Relatório de Gestão do Exercício (2016).  

 

Em busca de uma melhor compreensão da divisão dos recursos, a dimensão estratégica 

Atividades Estudantis subdivide-se em 4 macroprocessos: 1. Assistência Social; 2. 

Assistência à Saúde; 3. Formação Integral; 4. Representação Estudantil. O primeiro 

Macroprocesso, Assistência Social, pode ser considerado um dos mais expressivos dentro da 

dimensão estratégica investigada, tanto em número de atendimentos, quanto em valores de 

recursos destinados. Neste, são englobadas duas metas substanciais para a promoção da 

permanência do egresso no instituto.  
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Destarte, relacionam-se, à primeira meta, a ampliação quantitativa de caracterizações 

socioeconômicas do alunado, se perfazendo como indicadora do perfil dos estudantes, dado 

que a compreensão acerca do perfil desse público é de fundamental importância para se 

elaborar as estratégias definidas pela segunda meta, sejam elas bolsas de auxílios alimentação, 

auxílio transporte, bolsas de iniciação profissional ou bolsa de fomento - PROEJA (Programa 

de Educação de Jovens e Adultos). Todas destinadas a alunos em estado de vulnerabilidade 

socioeconômica ou com necessidades educacionais e funcionais específicas, respaldando-se 

no fato de que 92,14% dos alunos enquadra-se nesses pontos (IFRN, 2016a).  

 

Tabela 2. Macroprocesso I – Assistência Social 

Assistência Social Previsto (+) Adicional (-) 

Contigenciamento 

Realizado % 

Meta 1 30.400,00 - 30.400,00 - - 

Meta 2 12.445.791,00 - 873.071,05 11.572.719,95 93,00% 

Total 12.476.191,00 - 903.471,05 11.572.719,95 92,77% 

Fonte: IFRN/Relatório de Gestão do Exercício (2016).  

 

Entretanto, mesmo que para meta 1, tenha sido planejado R$ 30.400,00 (Tabela 2) 

nenhum capital foi realizado, o que pode estar ligado ao fato de que teoricamente nenhum 

recurso foi destinado a caracterização dos egressos no IFRN. Além do que, o Relatório de 

Gestão, deixa vago e incopíscuo quanto ao destino deste recurso e, principalmente, o porquê 

de uma corte tão evidente.  

Quanto aos programas englobados pela Assistência Social, estes alcançaram números 

bastante relevantes, cerca de 14.244 alunos foram atendidos ao final do ano de 2016, com 

recursos destinados inicialmente de R$ 12.476.191,00 (Tabela 2). Todavia, houve um corte de 

cerca de 7%, o que provocou um valor realizado de R$ 11.572.719,90 (Tabela 2). Estes 

valores altos refletem a forte demanda das bolsas de promoção a permanência dos estudantes.  

Observando de um modo mais detalhado, a bolsa de Iniciação Profissional contemplou 

cerca de 1.414 alunos, um número significativo, embora buscava-se atingir um número maior 

de alunos (IFRN, 2016a). Os valores das bolsas de iniciação profissional que custeavam R$ 

300,00/Mensal (IFRN, 2016b), quando multiplicado pelo número de alunos atendidos, totaliza 

o valor de R$ 4.242.000,00 o que representou cerca de 36,7% de todo o recurso destinado à 

assistência estudantil, logo uma parcela bastante expressiva de todo o recurso destinado, para 

este macroprocesso.   
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A bolsa de Fomento Proeja, que destinava R$ 100,00/Mensal, está direcionada aos 

alunos matriculados nessa modalidade de ensino (Programa de Educação de Jovens e Adultos 

(IFRN,2016c), quando multiplicado pelo número de alunos atendidos, totaliza R$ 260.400,00 

o que representou cerca 2,25% do total, sobretudo destinado para diminuição da evasão e, 

novamente, promoção da permanência dos estudantes.  

Por sua vez, o Auxílio-Transporte, está focado a alunos que moram em comunidade 

isoladas e, que normalmente não possui transporte municipal, ou próprio, para se direcionar a 

instituição de ensino, em qualquer que seja o turno (IFRN, 2016a), enquanto que o programa 

auxílio alimentação, que também possui valores expressivos, ajuda aos jovens estudantes que 

precisam ficar em um turno diferente do qual estuda, para realizar trabalhos acadêmicos, aulas 

em contraturno, participar de algum projeto de pesquisa, entre outros fatores, com almoço ou 

jantar, ajudando desse modo à estudantes que não conseguem pagar por uma alimentação, 

deste modo auxiliando, novamente, a promoção da permanência desses alunos, bem como o 

incentivo ao melhoramento do rendimento escolar. 

. Para as respectivas bolsas, foram destinados 61,05% do valor total destinado a 

dimensão estratégica estudada, logo R$ 7.086.319,95, a maior parcela de todo valor destinado 

a assistência estudantil. Não se pôde relatar os valores fechados para cada atendimento, visto 

que variavam situacionalmente, devido as necessidades específicas de cada aluno, mas em 

valores gerais são expressos cerca de 9.130 alunos atendido para bolsas de alimentação 

estudantil e 3.700 para bolas de auxílio transporte. 

O total final destinado de R$ 11.572.719,95 (Tabela 2) para esse primeiro 

macroprocesso, representa 70,8% de todo recurso destinado a dimensão estratégica de 

atividades estudantis, logo percebe-se a interferência desse âmbito, na repartição dos recursos. 

Sobretudo, respaldando-se no fato de que 92,14% dos alunos do instituto enquadram-se em 

situações de vulnerabilidade socioeconômica. 

O segundo macroprocesso, Assistência à Saúde, possui duas metas, à primeira, 

relaciona-se ao aumento do número de exames biomédicos em discentes. Nesse caso, os 

atendimentos médicos corresponderam a um total de 36.086. Todavia, o prontuário eletrônico 

foi colocado em períodos diferentes nos mais diversos campi, logo os atendimentos anteriores 

não foram contabilizados, o que indica um número maior de atendimentos que poderia ser 

quantificado. 

 

Tabela 3. Macroprocesso II – Assistência à Saúde 
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Assistência à 

Saúde 

Previsto (+) Adicional (-) 

Contigenciamento 

Realizado % 

Meta 1 54.797,00 90.073,88 144.870,88 264,38% 

Meta 2 6.996,00 - 6.928,32 67,68 0,97% 

Total 61.793,00 83.145,56 144.938,56 234,55% 

Fonte: IFRN/Relatório de Gestão do Exercício (2016).  

 

Nesta meta tinha-se a previsão da utilização de R$ 54.797,00, mas contou com o 

adicional de R$ 90.073,88 que correspondeu percentualmente a 164,38%, sendo utilizado no 

final R$ 144.870,88 (Tabela 3). Valores que foram destinados para atendimentos 

odontológicos, médicos e de enfermagem. 

Já em relação a meta 2 que busca ampliar o número de campanhas de saúde 

sistêmicas, sendo de total relevância para o âmbito acadêmico a conscientização e divulgação 

acerca de formas de contágio e prevenção de doenças epidemiológicas ou mesmo as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis. Fundamentando a importância deste tipo de campanha nesses 

espaços. Entretanto, foi previsto R$ 6.996,00 e executado somente R$ 67,68 que corresponde 

a 0,97% (Tabela 3), logo foram investidos valores irrisórios em campanhas de saúde 

sistêmica, contradizendo o que o instituto objetiva. 

 O valor total destinado à saúde foi de apenas 0,88% do valor assegurado para as 

Atividades Estudantis, sendo o penúltimo macroprocesso com menor investimento, que 

corresponde a um investimento muito pequeno, tendo em vista a importância desse 

macroprocesso, já que o próprio relatório coaduna também, este como um instrumento 

estratégico de permanência dos estudantes até o término do curso, contribuindo assim para 

amenizar as desigualdades sociais (IFRN, 2016). 

Em relação a formação integral este macroprocesso, visa ampliar o número de 

discentes com apoio para participação em eventos e desenvolvimento de atividades artístico-

culturais e desportivas, como a SEMADEC (Semana de Artística, Desportiva e Cultural do 

IFRN), SECITEX (Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN), Jogos Intercampi, 

entre outros. No previsto, contou-se com R$ 947.911,00, mas foi adicionado o valor de R$ 

210.213,61, contando com o realizado de R$ 1.158.124,61 que corresponde ao percentual 

111,40% (Tabela 4) 

 

Tabela 4. Macroprocesso 3 – Formação Integral 

Formação 

Integral 

Previsto (+) Adicional (-) 

Contigenciamento 

Realizado % 
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Fonte: IFRN/Relatório de Gestão do Exercício (2016).  

 

Em relação ao valor total garantido para a dimensão estratégica atividades estudantis, 

este ponto representa apenas 7,1%. Ao que pode-se relatar 254 bolsas TAL (Tutoria de 

Aprendizagem de Laboratório), que visa, a inserção dos alunos participantes em atividades 

acadêmicas relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Oferecia R$ 300,00/mensais para 

alunos participantes, durante 7 meses, que resultou no final, numa utilização orçamentária de 

R$ 533.400,00 cerca da metade de todo o valor destinado a esse macroprocesso. 

Para afirmação de 93 atendimentos de natureza de auxílios eventuais, atuação de 1.729 

alunos em eventos culturais e desportivos e por último, execução de diversas aulas de campo, 

que contou com a presença de 4.305 discentes, os recursos disponíveis somaram R$ 

631.105,61.  

O último macroprocesso objetiva fomentar a articulação política das entidades 

Estudantis.  

Tabela 5. Macroprocesso 4 – Representação Estudantil 

 Previsto (+) Adicional (-) 

Contigenciamento 

Realizado % 

Meta 1 112.535,00 - 69.204,95 43.330,05 38,50% 

Total 112.535,00 - 69.204,95 43.330,05 38,50% 

Fonte: IFRN/Relatório de Gestão do Exercício (2016).  

 

A previsão foi de R$ 112.535,00, no entanto houve um corte de R$ 69.204,95. 

Passando a ser realizado apenas R$ 43.330,05 que corresponde a utilização de 38,50% do 

previsto (Tabela 5). Esse macroprocesso financiou 3 eventos da Rede de Grêmios do IFRN 

(REGIF), um deles na Cidade de Macau/RN, outro no Estado de Alagoas e um evento 

Nacional no Estado do Rio de Janeiro. Este ponto ao final dos investimentos representa cerca 

de 0,17% de todo valor destinado para a dimensão estratégica analisada. 

 

CONCLUSÃO 

É notório a transparência dos recursos públicos, que é um ponto louvável, ao 

apresentar anualmente relatórios orçamentários e financeiros, indicando qual o custeio com 

funcionamento e consumo de acordo com o capital que foi aplicado. Algumas informações 

ficaram vagas e inconspícua, mesmo que tenha sido expresso que o valor total que o IFRN 

Meta 1 947.911,00 210.213,61 1.158.124,61 111,40% 

Total 947.911,00 210.213,61 1.158.124,61 111,40% 
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tem destinado a dimensão estratégica analisada foi de R$ 15.330.797,19 ao analisar 

detalhadamente os 04 macroprocessos das atividades estudantis descritos no relatório, os 

valores somam R$ 12.919.113,17 não ficando claro para onde foi destinado cerca de R$ 

3.411.684,02, que representa 21,05% do total.  

Além do que cortes expressivos foram realizados, cerca de R$ 1.054.034,21, o que 

contribui para uma não valorização das estratégias de permanência do discente no instituto, 

bem como assegurar uma qualidade ao manter seu público ligado ao âmbito escolar durante 

toda sua formação, diminuindo a evasão, promovendo um maior ensino aprendizado, 

buscando até mesmo melhorias em sua saúde, como um maior número de atendimentos.  

Mesmo que o Plano Nacional de Educação (Lei nº. 13.005/2014) estipule um maior 

investimento, crises políticas, com reflexos visíveis na economia e nas instituições como as 

que estão ocorrendo corriqueiramente puderem ser vistos, levando a refletir: Esses cortes altos 

já são reflexos? A luta por uma educação de qualidade e de acesso a todos, ainda permanece 

de pé, e trabalhos voltados para compreender a utilização desses recursos e que discutam 

melhorias nesse âmbito são de suma relevância para uma melhor construção de uma 

proeminente educação no pais.  

Nesse sentido, principalmente com a aprovação da Emenda Constitucional, nº. 

95/2016 (BRASIL, 2016), poderá comprometer grandemente a implementação das políticas 

definidas pelo PNE (2014-2024), tendo em vista que, conforme o art. 106 “Fica instituído o 

Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que 

vigorará por vinte exercícios financeiros”.  
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