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Percepções da Divisão de Assuntos 

Estudantis - DAE 

◼ A partir da análise dos formulários

socioeconômicos, do histórico de notas e dos

atendimentos na DAE, percebemos que as

dificuldades financeiras estariam interferindo

negativamente no aproveitamento de alguns

alunos ou mesmo na sua convivência com os

colegas. Houve casos de pedido de

desligamento – não concretizados – por

problemas de integração ao grupo, claramente

motivados por impossibilidade de acompanhar

o estilo de vida dos demais.



Algumas constatações:

◼ Relatos de problemas no aprendizado por

conta das dificuldades financeiras;

◼ Registros de alunos que não podem investir

em cursos de línguas, por exemplo;

◼ Aumento do número de alunos que procuram

plantões em cursinhos e aulas particulares;

◼ Aumento do número de alunos que se tornam

AspOf por dificuldades financeiras.



“A vida no ITA não é fácil para um jovem formando em engenharia, sozinho,
morando longe de casa e com a renda contada. A Bolsa AEITA foi algo que
me ajudou muito na missão de “sobreviver” e reinvestir melhor o meu
dinheiro, dando mais espaço para lazer e qualidade de vida. O apoio que os
iteanos dão uns aos outros é magnífico e gera uma pitada significativa de
“Vontade de Retribuir” na mente dos bolsistas, fortalecendo assim, a nossa
famosa “Máfia Iteana”. Muito obrigado!” (Bolsista da T19)

“Ter condições de estudar aqui com mais tranquilidade e saber que a bolsa é
dada através de doações dos iteanos, fortalece minha vontade de persistir,
concluir o curso e retribuir, sendo um doador” (Bolsista da T20)

“A bolsa trouxe tranquilidade para meu filho estudar...Ele está muito mais
animado e a família com muito mais certeza que ele conseguirá concluir o
curso, com melhor aproveitamento” (Mãe de bolsista da T20)

Relatos:



◼ Em 2012, a AEITA, a DIVAL e o

NUSESO/GIASJ firmaram parceria para

viabilizar a concessão de Bolsa Aluno aos

estudantes do ITA em situação de

vulnerabilidade social;

◼ Iniciamos com 12 bolsas (200,00 Reais) e hoje

são 32 bolsas (500,00 Reais), além de

algumas intervenções emergenciais.

Breve histórico



2014 2015 2016

≤ 2 salários 2% 3% 3%

>2 e ≤ 5 salários mínimos 7% 12% 17%

>5 e ≤ 10 salários mínimos 12% 21% 22%

>10 e ≤ 20 salários mínimos 23% 20% 32%

> 20 salários mínimos 20% 17% 25%

Sem Renda 2% 0 % 0 %

Não informou 34% 26% 2%

TOTAL (174)

100%

(173) 

100%

(133) 

100%

Tabela – Renda Familiar – Faixa de Renda (T18, T19 e T20)



“Não podemos perder de vista que, a assistência

estudantil, enquanto mecanismo de direito social, tem

como finalidade garantir recursos para transposição

dos obstáculos e superação dos impedimentos ao bom

desempenho acadêmico, permitindo que o estudante

em situação de vulnerabilidade social desenvolva-se

durante a graduação e obtenha um bom desempenho

curricular, minimizando, dessa forma, o percentual de

abandono e de trancamento de matrícula” (LACAZ,

2015).



Precisamos continuar contando com o apoio 

da AEITA!

MUITO OBRIGADA!


