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RESUMO 
Este ensaio é oriundo de reflexões processadas por assistentes 
sociais que atuam na assistência estudantil da Universidade Federal 
da Bahia - UFBA, como referências técnicas de demandas 
relacionadas aos moradores das residências universitárias. Tem por 
objetivo compartilhar a experiência desta equipe no que tange a 
pretensa instrumentalidade da atuação profissional nesse espaço 
sócio-ocupacional, particularmente no processo de trabalho do 
processo de seleção para benefício da assistência estudantil, na 
modalidade de Serviço de Residência Universitária, como medida 
incansável de se qualificar o acesso ao benefício como ferramenta 
fulcral de permanência ao serviço e, por conseguinte, a Universidade 
pública. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil – PROAE/UFBA, 

enquanto órgão responsável pela gestão de assistência estudantil da UFBA, tem, na 

competência da Coordenação de Programas de Assistência ao Estudante – CPAE/PROAE, 

o papel de assistir os estudantes da Universidade em decorrência da condição familiar de 

vulnerabilidade socioeconômica. 

O processo seletivo à vaga no Serviço de Residência Universitária - SRU/PROAE 

se dá semestralmente através de estudo socioeconômico realizado pela equipe técnica do 

Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE/CPAE. Dos selecionados, é notório perceber, em um 

mesmo espaço de relacionamento, manifestações multiculturais expressos através de 

interações culturais, ideológicas e experiências de vida completamente diferentes entre si. 

Esta característica é marca inerente a uma moradia estudantil, no modelo brasileiro adotado 

pela maioria das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, onde se congrega em um 

mesmo lugar a vida em coletividade e uma convivência involuntária.  

O atendimento a esse perfil de estudantes na moradia universitária exige uma 

atenção para além da disponibilidade da vaga nos processos seletivos. A complexidade das 

relações sociais e das diferentes demandas que se expressam na Universidade e, por 

extensão, na própria Residência Universitária, requer da PROAE/UFBA medidas de 

assistência estudantil articuladas e próximas aos diferentes estágios de maturidade de 

vivência universitária, bem como atenta ao compromisso por uma formação cidadã, 

comunitária, autônoma e emancipatória do residente. 

Intervir em momentos cruciais da vida universitária de residente, também em seus 

aspectos subjetivos, refletirá no sucesso acadêmico do estudante e, principalmente, na sua 

formação enquanto cidadão, histórica e familiarmente alijado da inserção ao ensino superior 

público em decorrência das (faltas de) condições de acessibilidade e financeiras. A atenção 

às demandas subjetivas de percepção, adaptação, convivência, relações interpessoais, 

interações simbólicas e etc, para além da demanda objetiva da estrutura física de moradia, 

também fazem parte das necessidades do residente para se conseguir qualitativamente a 

conclusão da graduação na Universidade, sem precisar reter ou evadir seu curso. Medidas 

de intervenção profissional de equipe interdisciplinar, a partir de ações socioeducativas e 

pedagógicas, nos diferentes espaços do cotidiano dos residentes, devem ser estratégicas a 
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fim de contribuir para mudanças favoráveis a trajetória de vida do assistido. 

O acesso, a permanência e a transição para o desligamento de residente ao SRU 

representam diferentes e complexos estágios da vida do assistido ao longo do seu percurso 

acadêmico. No caso em particular do acesso ao serviço de moradia estudantil na UFBA, 

objeto de reflexão deste ensaio, tem um papel basilar para que o recém-selecionado ao 

benefício desta modalidade de assistência estudantil tenha condições qualitativas de 

permanecer e concluir sua graduação na residência universitária, sem precisar a exigência 

de reter ou evadir precocemente por inaptidão ou falta de adaptação ao lugar. Em face 

desses desafios, a equipe de Serviço Social, integrada e/ou subsidiada por outros 

segmentos profissionais e setores na PROAE, tem articulado medidas que possam 

efetivamente contribuir para uma convivência salutar na residência universitária e 

permanência qualificada na Universidade. 

 

2. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E A INSTRUMENTALIDADE DO SERVIÇO SOCIAL NO 

ACESSO AO BENEFÍCIO 

 

A assistência estudantil nas Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, assim 

como as Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, é um instrumento 

constitucional para se ampliar as condições de permanência de estudantes nesses espaços, 

para além do acesso. Atualmente, ainda formalmente como Decreto-presidencial n.º 

7.234/2010 e não como garantia de lei ordinária, sugere ser implementada de forma 

articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, deve ser promovida ações em 

10 principais áreas3. 

Na UFBA é operacionalizada pela PROAE que, do ponto de vista material, é 

notabilizada à comunidade universitária através de benefícios, desmembrado em auxílios4, 

bolsas5 ou em prestação de serviços6. Na Pró-reitoria, para cada modalidade tem, pelo 

                                                
3 I - moradia estudantil; II - alimentação; III - transporte; IV - atenção à saúde; V - inclusão digital; VI - cultura; VII 

- esporte; VIII - creche; IX - apoio pedagógico; e X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 
4 Refere-se a subsídios pecuniários mensais destinados a contribuir no custeio de parte das despesas. São os 

Auxílios: moradia, transporte, alimentação, creche e a Pessoas com Necessidades Educativas Especiais.  
5 Equivale a um subsídio pecuniário destinado ao suporte de desempenho de atividades acadêmicas de 

pesquisa, extensão, ensino e permanência. Os Programas auxiliares são os “carros-chefes” desta modalidade de 
benefício: Permanecer e Sankofa.  
6 Corresponde a uma atividade prestacional executada diretamente por órgãos ou setores da própria 



 
 

4 

menos, 1 assistente social que o referencia, ou seja, os processos de trabalhos que 

dimensionam o respectivo benefício são conduzidos pelo profissional ou equipe de 

referência responsável. Assim, assume as atribuições que permeiam e emergem às 

demandas relacionadas ao acolhimento, orientação, acompanhamento ou 

encaminhamentos, que vai desde o processo seletivo, perpassando pelo apoio e 

acompanhamento discente - a fim de evitar retenção e evasão - até o desligamento do 

benefício, pretensamente com a diplomação do curso de graduação. 

O acesso aos benefícios se dar ordinariamente através de processo seletivo, 

orientado por edital, e coincide com o início de cada semestre letivo. Em linhas gerais, o 

certame conta com 2 etapas fundamentais: i) a solicitação de inscrição, pelo estudante, e ii) 

análise documental, pela equipe de referência do NAE/CPAE. A esta equipe é garantida 2 

etapas adicionais, de caráter facultativo, como instrumento a subsidiar qualitativamente a 

conclusão da análise documental, a: iii) entrevista social; e iv) visita técnica domiciliar e/ou 

institucional. Neste processo de trabalho, especialmente em decorrência de um 

entendimento institucionalmente já consolidado, bem como por guardar legitimidade no 

reconhecimento social de uma competência construída historicamente pela categoria em 

espaços sócio-ocupacionais como esses, as principais etapas do certame - analíticas e 

conclusivas - são fundamentalmente capitaneadas por assistentes sociais.  

A base teórica-metodológica e ético-política que fundamenta as análises ao acesso 

aos benefícios da assistência estudantil é o estudo social. 

Operacionalmente, os estudos socioeconômicos/estudo social podem ser definidos 
como o processo de conhecimento, análise e interpretação de uma determinada 
situação social. Sua finalidade imediata é a emissão de um parecer – formalizado ou 
não – sobre tal situação, do qual o sujeito demandante da ação/usuário depende 
para acessar benefícios, serviços e/ou resolver litígios. Essa finalidade é ampliada 
quando se incluem a obtenção e análise de dados sobre as condições econômicas, 
políticas, sociais e culturais da população atendida em programas ou serviços, partir 
do conjunto dos estudos efetuados como procedimento necessário para subsidiar o 
planejamento e a gestão de serviços e programas, bem como a reformulação ou a 
formulação de políticas sociais. (MIOTO, 2009, p. 9) 

 

O estudo parte da necessidade de se compreender a rede de relação primária - o 

núcleo familiar - daqueles estudantes, em pleito de benefícios no certame, como meio de 

referenciar o sujeito que está intrinsecamente conectado com as implicações de suas 

                                                                                                                                                   
Universidade ou indireta, através de suas contratadas. No caso da assistência estudantil, tem-se os Serviços: de 
Residência Universitária (moradias estudantis), de Alimentação (Restaurante Universitário e pontos de 
distribuição) e Creche. 
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relações sociais. É a partir dessa referência que se consegue, em análise, dimensionar a 

condição de vulnerabilidade socioeconômica7 do núcleo familiar de forma a ter elementos 

razoáveis para conclusão de um processo particularmente complexo e em meio a limitações 

profissionais de um certame seletivista. De acordo com Mioto (2009), no bojo dos eixos 

estruturantes em debruçamento para análise socioeconômica: 

O conhecimento da estrutura de relações das famílias permite chegar a um outro 
ponto importante, que é o entendimento de como as famílias se organizam para a 
satisfação das necessidades de seus membros ou para a provisão de bem-estar. 
Para tanto é necessário entender como as famílias dispõem de seus próprios 
recursos (o trabalho, o afeto) e de outros advindos da rede social primária, da rede 
social secundária (instituições, associações) e de direitos sociais assegurados. 
Nesse processo, se detectam justamente as condições que as famílias possuem e 
os mecanismos de proteção social disponíveis, para que exerçam a sua proteção. 
(p. 12 - 13) 

 

No plano formal, é a lei de regulamentação da profissão (lei 8.662/93) e suas 

resoluções normativas que respaldam a atuação profissional à condução e protagonismo em 

processos de trabalho para acesso de benefícios, como o de assistência estudantil, 

particularmente nos dispositivos previstos nos art. 4º e 5º. A posição de segurança jurídica 

da categoria e representações institucionais permitem a atuação profissional em condições 

proximamente condizentes com os arcabouços teórico-metodológico, alinhado a uma 

posição ética-política, a fim de que os reflexos no plano técnico-operativo possam ser 

institucionalmente autônomos e em conformidade com o compromisso profissional em 

contribuir na viabilização do pleno exercício do direito dos usuários. Nesse sentido, para 

PIANA (2009): 

O exercício da profissão envolve a ação de um sujeito profissional que tem 
competência para propor, para negociar com a instituição seus projetos, defender 
seu campo de trabalho, suas qualificações e funções profissionais que extrapolem 
ações rotineiras e decifrem realidades subjacentes, revertendo-as em ações 
concretas de benefícios à população excluída. (p. 101) 

 

No trato, em particular, do processo de seleção em si para acesso a benefícios da 

assistência estudantil, diante da escassez dos recursos que se coloca à disposição, 

considerando a grande demanda de estudantes com perfil para atendimento, em especial no 

Ensino Superior, é agonizante o passivo reprimido que emerge semestralmente. Nesse 

                                                
7 Não se tem uma definição conclusiva sobre o conceito de condição de vulnerabilidade socioeconômica. Na 
assistência estudantil, das Universidades Federais este termo, é utilizado para indicar os estudantes que 
compõem o núcleo familiar com renda per capita de até 1,5 salário mínimo, podendo ser indicado outros critérios 
adicionais a ser definido pela Instituição. 
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sentido, o processo seleção por edital acaba por ser praticamente a única estratégia para se 

definir os legitimamente aptos a serem assistidos com auxílios, serviços ou bolsas, mas 

principalmente para se definir os estudantes selecionados - em geral em situação mais 

vulnerável de risco - dentro da quantidade de vagas ofertadas.  

Esse processo de trabalho, não diferente de outros, se insere nas nuanças de 

contradições de atuação profissional, e, por isso, não se pode perder de vista deixar de 

lançar mão de uma instrumentalidade qualitativa como medida fundamental para 

potencializar o seu cotidiano do fazer profissional no atendimento às demandas dos sujeitos 

de direitos assistidos. 

A instrumentalidade é uma propriedade e/ou capacidade que a profissão vai 
adquirindo na medida em que concretiza objetivos. Ela possibilita que os 
profissionais objetivem sua intencionalidade em respostas profissionais. É por meio 
desta capacidade, adquirida no exercício profissional, que os assistentes sociais 
modificam, transformam, alteram as condições objetivas e subjetivas e as relações 
interpessoais e sociais existentes num determinado nível da realidade social: no 
nível do cotidiano. Ao alterarem o cotidiano profissional e o cotidiano das classes 
sociais que demandam a sua intervenção, modificando as condições, os meios e os 
instrumentos existentes, e os convertendo em condições, meios e instrumentos para 
o alcance dos objetivos profissionais, os assistentes sociais estão dando 
instrumentalidade às suas ações. Na medida em que os profissionais utilizam, criam, 
adequam às condições existentes, transformando-as em meios/instrumentos para a 
objetivação das intencionalidades, suas ações são portadoras de instrumentalidade. 
(GUERRA, 2000, p. 02) 

 

Na assistência estudantil, os momentos que vão desde a inscrição até a conclusão 

do processo não se limitam ou, pelo menos, não deveriam se limitar a uma intervenção 

linear da adequação do número de vagas previsto no certame ao quantitativo de estudantes 

a ser selecionado as vagas. Ultrapassar as barreiras do instrumental - processo seletivo e 

suas facetas da análise - a partir de uma compreensão de que as etapas do certame, 

mesmo com suas limitações institucionais, é um meio para se potencializar o acesso (ou 

não) a benefícios, mas principalmente referenciar seus pretensos assistidos a uma 

prestação de serviços qualificada para além do auxílio, bolsa ou serviço. 

O perfil de pleiteantes aos benefícios da assistência estudantil - e, principalmente, 

os selecionados - é um importante revelador de quem são esses estudantes em 

vulnerabilidades que requer uma atenção qualificada por parte das equipes do órgão 

responsável pelo acolhimento, acompanhamento, orientação e encaminhamentos destas 

demandas. Desta forma, cabe ao Serviço Social de forma integrada dar instrumentalidade 

aos seus processos de trabalhos que devem se dar, inclusive e principalmente, antes 
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mesmo do assistido acessar ao aspecto material propriamente dito da assistência estudantil.  

 

3. POTENCIALIZANDO O ACESSO AO SERVIÇO DE RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

UFBA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

A moradia é condição elementar para uma pessoa se referenciar enquanto sujeito 

pertencente ao um lugar, além de ser, em geral, onde se estabelecem as relações primárias 

de afetividade, aprendizagens e referências familiares. Se constitui ainda como refúgio e 

abrigo com a finalidade de ser uma pretensa condição de segurança e bem-estar físico e 

psicológico do Ser humano. 

Na realidade de uma vida universitária, estar em ou ter um lugar de moradia 

representa necessariamente condição objetiva para concluir o ciclo de formação acadêmica. 

É nesse sentido que a UFBA dispõe e mantém a moradia estudantil, como ação de 

assistência estudantil, através do Serviço de Residência Universitária - SRU. Enquanto 

equipamento da Universidade, se dá através da disponibilização de infra-estrutura onde são 

assegurados, além de habitação (aspecto estritamente físico da unidade), áreas comuns 

para estudos e convivência, o regular provimento de mobiliário, equipamentos e utensílios 

de uso coletivo, fornecimento de água, gás, refeições, energia elétrica, internet, limpeza, 

manutenção dos bens coletivos e segurança. 

O público de atendimento prioritário no SRU são os estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, cujo núcleo familiar tenha renda per capita de até 1,5 

salário mínimo; não tenha vínculo empregatício; não seja graduado, exceto se em um dos 

cursos de Bacharelado Interdisciplinar da UFBA; esteja devidamente com matrícula ativa em 

um dos cursos presenciais de graduação da Universidade na cidade de Salvador; e, por fim, 

sejam domiciliados no interior do Estado da Bahia ou em outros Estados da Federação. 

De forma geral, se, por um lado, o ingresso ao mundo universitário de um estudante 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica requer necessariamente medidas 

institucionais; por outro, aos estudantes selecionados a moradia estudantil exige-se um 

pouco mais, para além da seleção da vaga ao benefício da assistência estudantil. 

Demandas de natureza psicossocial, pedagógica e de atenção à saúde refletem 

consideravelmente na adaptação universitária e, por conseguinte, interfere na projeção 

acadêmica de sucesso e de inclusão social pela educação. No caso em particular de 
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residentes universitários ainda lhes são exigidas habilidades e saberes adicionais ao de 

outros estudantes de graduação assistidos pela PROAE. Sua vivência ímpar praticada no 

ceio das relações sociais da moradia estudantil são bastante peculiares e, nesse sentido, 

demandam uma intervenção próxima e diferenciada para atender a complexidade dessa 

realidade estudantil. 

Nesse sentido, a fim de possibilitar que o acesso a moradia estudantil se dê de forma 

qualitativa, o respectivo processo de seleção e os desmembramentos imediato devem estar 

devidamente instrumentalizados em conformidade com a especificidade que se exige o 

SRU. Pensando nisso, a partir do semestre letivo 2015.1, a equipe de Serviço Social 

referência deste benefício na PROAE, subsidiado pelas demais equipes da CPAE, vem 

implementando estratégias para potencializar o acesso à moradia estudantil, em 2 principais 

momentos considerados cruciais: processo seletivo e inserção à residência. 

 

● Consubstanciamento das etapas do processo seletivo 

Conviver no ambiente de residência universitária, em seus aspectos gerais, é 

certamente muito diverso de quaisquer outros espaços de convivência, sobretudo por ser 

um lugar de moradia em que congrega pessoas até então desconhecidas compartilhando 

involuntariamente parte de sua vida com outrem. Nesse sentido, as múltiplas experiências 

desses jovens residentes podem, por um lado, representar um intenso processo de 

autoconhecimento, de organização e posicionamento político, de vida comunitária, de redes 

de relacionamento, de recíproca troca de saberes, culturas e ideologias; mas, por outro, 

também em meio a uma recorrente atmosfera de conflitos e conciliações;  de adequação de 

rotinas, privacidade e intimidade; de compartilhamento e divisão de bens (comuns e 

privados); e, inclusive, intensificação de adoecimentos pré-existentes ou “startado” a partir 

de relações implicadas por um desgaste da convivência. 

O árduo exercício de conviver com outras pessoas representa um esforço contínuo 

de aprendizagens e amadurecimento enquanto Ser humano, pois inevitavelmente é 

necessário saber como lidar com as múltiplas facetas do estar com o outro, sejam elas 

através das relações de (in)amizades, (pre)conceitos; (in)tolerâncias, (des)respeitos, 

(in)paciência, (des)motivação, (in)consciência dos atos praticados, dentre outros aspectos 

que interferem, ou são inerentes, aos ônus e bônus de viver com outrem. Assim, ter 

minimamente a clareza da dimensão de uma vida comunitária a qual se pretende acessar e, 
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principalmente, saber se tem razoáveis condições (físicas, emocionais, mentais, etc.), de 

momento, de estar nestes espaços é um direito do estudante e dever institucional de 

socializar informações e facilitar processos de reflexão como esses. Nesse sentido, o 

processo seletivo é também este momento fulcral para que o assistente social, através de 

uma intervenção socioeducativa em processo de trabalho socioassistencial, contribua para 

que o estudante pleiteante tenha de fato clareza de que é esse o benefício que melhor lhe 

atenda, para além da aparente imediaticidade da demanda. 

Conforme esclarecido no tópico anterior, as etapas de seleção para os benefícios 

podem se dar, após a inscrição do candidato, em até 3 momentos pelas equipes de 

referências da CPAE/PROAE, sendo o primeiro deles (análise documental) de caráter 

obrigatória e os demais (entrevista social e visita técnica domiciliar) facultativos. No caso do 

SRU houve uma processual adequação ao penúltimo momento, envolvendo inclusive outras 

categorias profissionais, constituindo-se, desta forma, o que convencionou denominar no 

edital de seleção como Avaliação Psicossocial, instituindo os seguintes elementos: (a) a 

entrevista social passou a ser novamente8 obrigatória para todos os candidatos aptos; (b) 

avaliação preliminar de saúde, como subsidiária complementar à Entrevista; e (c) agregou 

uma etapa adicional com abordagem grupal. 

 

a. Entrevista Social 

A retomada da entrevista social como parte obrigatória do certame, no semestre 

letivo 2015.1, foi a primeira medida adotada pela equipe, pois entendeu-se que, aliada a 

análise documental, seria possível se aproximar da realidade dos estudantes que pleiteiam 

o serviço. As condições institucionais, técnica e éticas deste instrumento na abordagem 

individual favorece a criação de uma atmosfera mínima de confiança entre o profissional e o 

usuário. Nesse sentido, atendendo essas exigências, a entrevista social, realizada por 

assistentes sociais e, a depender da demanda, integrada com a psicologia, permite perceber 

elementos subjetivos do sujeito entrevistado e do seu núcleo familiar que, obviamente, não 

são evidenciados nos documentos solicitados no edital de seleção. Além disso, o momento 

é utilizado para pontuar informações pertinentes, esclarecer as dúvidas dos estudantes e, 

inclusive, iniciar a construção de uma referência técnica de atendimento para estes 

                                                
8 De acordo com a equipe de assistentes sociais com maior tempo de vínculo no órgão, a Entrevista Social era 

obrigatória para todos os benefícios, mas não sabe precisar até quando. 
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discentes que brevemente passarão a ser residentes universitários.  

 

b. Avaliação de Saúde 

A partir do semestre letivo 2016.1, ainda durante o momento da Entrevista Social, 

passou a ser aplicado o questionário complementar de avaliação de saúde, elaborado pelo 

Núcleo de Atenção Integral à Saúde do Estudante - NASIE/CPAE. Este núcleo atua no 

acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento dos discentes da UFBA 

atendidos pela PROAE nas demandas relacionadas à gestão de saúde, além de ações 

voltadas para a prevenção e promoção, buscando garantir atendimento interdisciplinar e 

integral ao educando, tendo em vista sua inserção plena no cotidiano universitário e a 

melhoria do desempenho acadêmico. 

Algumas demandas correlatas à saúde eram indicadas no formulário 

socioeconômico de inscrição, mas só eram encaminhadas ao NASIE ou quando o estudante 

sinalizava a necessidade de um acompanhamento mais específico ou simplesmente não era 

direcionado por não haver informações suficientes no formulário que, a priori, justificasse a 

acolhida. Além disso, notou-se que, em alguns casos com novos selecionados, a não 

observação de particularidades de saúde implicava diretamente em uma inaptidão da 

pessoa a determinadas condições ambientais e estruturais que se apresentava na moradia. 

Assim, hoje é possível identificar preventivamente uma demanda de saúde a ser 

revelada como potencialmente impactante no cotidiano ao ingressar na residência 

universitária, além de já poder referenciá-los diretamente ao NASIE nas questões 

emergentes antes mesmo de adentrar a residência universitária. 

  

c. Abordagem Grupal 

No semestre letivo de 2017.1, com a integração de uma profissional de Psicologia à 

equipe de referência da residência universitária, as ações de planejamento e 

acompanhamento aos residentes universitários foram qualificadas. Dentre uma das medidas 

imediatas, foi a de utilizar no processo seletivo um momento para, ao mesmo tempo, 

socializar informações pertinentes ao SRU e aproximar, mesmo que mínima e 

superficialmente, os candidatos a uma reflexão da realidade em coletividade. 

A inclusão de um momento adicional ao certame, diferente do já implementado nos 

processos seletivos anteriores, foi sensível a uma demanda que urgia como preocupação da 
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equipe. Alguns meses após a entrada na residência, estudantes recém-selecionados 

retornavam à PROAE com relatos de falta de condições subjetivas para continuar a uma 

vida coletiva, por diversos fatores, que ia desde afirmar que não imaginava o que 

representava estar em coletividade até sugerir não haver perfil para uma vida com o outro, 

por questões emocionais ou de saúde mental. Mesmo quando articulado várias das 

estratégias institucionais dentro da própria prestação do SRU, em alguns casos, incorriam 

em iminentes prejuízos não só para este estudante como também para toda coletividade da 

casa, da qual a PROAE tinha dificuldades para mediar a saturação da situação.  

Esta abordagem é realizada de forma interdisciplinar, com assistentes sociais e 

Psicóloga, e precede a Entrevista Social. Tem por objetivo tentar apreender questões como 

expectativas pessoais e profissionais, sentimentos de cooperação, comunicação, 

criatividade para lidar com os conflitos e sociabilidade na integração com o novo. Nesse 

sentido, através de alguns indicadores implicitamente percebidos pela equipe ou a partir de 

alguns elementos externalizados pelo estudante nesta atividade, poderá subsidiar mais 

detidamente na abordagem individual uma compreensão das particularidades que afetam a 

realidade pessoal e sociofamiliar do estudante.  

 

● Inserção qualificada ao serviço de residência 

As etapas formais do processo seletivo finalizam-se com a publicação do resultado 

e imediata assinatura dos respectivos termos de vinculação institucional ao benefício. No 

caso do SRU, o acesso ao benefício não se esgota neste momento, pois resguarda 

particularidades que lhe exigem outros momentos agregados ao certame. A maioria dos 

contemplados são oriundos do interior do Estado da Bahia e de outros Estados da 

Federação e, por isso, é natural desconhecerem a cidade de Salvador, bem como não é 

nada incomum também não conhecerem os serviços ofertados na própria Universidade e, 

inclusive, sobre as residências universitárias, objeto do pleito. Para um estudante recém 

ingresso em uma Universidade pública, onde às vezes não se tem qualquer referência 

acadêmica na rede sociofamiliar para lhe dar uma orientação razoável, a falta de mínima 

informação sobre esse novo mundo pode gerar consequências imensuráveis ao seu 

percurso acadêmico e de vida na Universidade.  

No SRU, a escolha de qual residência universitária passaria a morar se dava sem 

considerar algumas particularidades objetivas do estudante, bem como o novo morador 
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definia onde “queria ir” sem ao menos conhecer as referências básicas da Casa (de 

estrutura física, organizacional, capacidade ou de localização). Pensando nisso, a partir do 

semestre letivo 2016.1, diretamente vinculada a última etapa do certame, foi implementado 

o Projeto “Acolher para Integrar” às residências universitárias. Tem como objetivo, por um 

lado, através da apresentação do fluxo de funcionamento da Pró-reitoria, vincular os novos 

selecionados a equipe interdisciplinar e intersetorial da PROAE, levando-se em 

consideração o perfil de acolhimento de demanda a partir da particularidade de questões 

que potencialmente poderá emergir durante a sua moradia na residência (convivência; 

saúde; pedagógico; financeiro; patrimônio; contratos; etc.); e por outro, contribuir para um 

dimensionamento macro de serviços da Universidade e uma escolha consciente e 

responsável da vaga e do ambiente que se pretende morar, a fim de se evitar maiores 

dificuldades ao processo de adaptação ao novo lugar. Atualmente se dar em dois momentos 

diferentes:  

 

a. Escolha da residência 

Ocorre no mesmo dia da posse da vaga e da assinatura dos respectivos termos de 

vinculação formal de estudante ao benefício. Além da apresentação do funcionamento e 

fluxos de trabalho da PROAE, a Comissão de Representação de cada uma das residências, 

que compõem uma gestão unificada entre si, também dar as boas vindas aos novos 

moradores e explicam o funcionamento orgânico das Casas, resguardando suas 

particularidades. Após, visita-se (“tour”) todas as residências universitárias e a alguns campi 

e/ou unidades da Universidade que prestam serviços aos estudantes, para enfim, escolher 

quais das residências onde há vagas o estudante deseja morar. A manifestação do 

interesse pela vaga é livre, mas nos casos em que haja concorrência às vagas destinadas a 

determinada residência (interessados maior do que a quantidade de vaga), procede-se um 

sorteio. Ressalta-se, apenas, que àqueles que tenham indicado questão de saúde, quando 

da aplicação do respectivo questionário no momento da Entrevista, terá atendimento 

prioritário à residência que melhor adeque sua situação de saúde, prescindindo de sorteio. 

 

b. Escolha do quarto 

Na moradia estudantil, o bom acolhimento não deve se dar apenas pela via 

institucional (PROAE), mas também pelos próprios moradores da residência, mais 
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particularmente dos pretensos colegas do quarto. É lugar onde irá se dividir a intimidade, a 

privacidade, a divisão dos afazeres e compartilhamento da vida. No caso do quarto se tornar 

um ambiente hostil para o novo morador, certamente reverberá em um desgaste de 

convivência imensurável. Em alguns relatos de novos moradores, havia indicação de que 

não eram bem recepcionados no quarto, no semestre de ingresso na residência 

universitária, e que, por isso, requeria mediação da representação da Casa ou da PROAE 

para mudança de quarto, pois o morador veterano supostamente tinha interesse de manter 

o quarto esvaziado para ter melhores condições individuais de moradia.  

Assim, em 2016.2, após a escolha da residência, em dias subsequentes, a escolha 

do quarto passou a fazer parte da extensão do Projeto, do qual um representante da Pró-

reitoria, da Comissão de representação e os novos moradores visitam todos os quartos 

onde tem a vaga, na respectiva residência escolhida ou sorteada; e ao final, seguindo as 

mesmas regras da etapa anterior, escolhem o quarto que melhor atenda os seus anseios.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há qualquer dúvida que a assistência estudantil se insere na realidade do ensino 

Superior como fundamental estratégia para contribuir com a permanência e conclusão do 

curso de estudantes que compõem o núcleo familiar em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. O acesso aos respectivos benefícios da assistência estudantil, em geral 

através do processo seletivo, não deve se esgotar nas formalidades das etapas da seleção 

propriamente dita e, consequente, inclusão dos selecionados a lista de contemplados. Dar 

instrumentalidade ao um processo de trabalho é um dever consequente da atuação 

profissional de qualquer categoria, mais ainda ao trabalho do Serviço Social, comprometido 

por um projeto ético-político, inserido em meio a mais uma das expressões da contradição 

de atuação do assistente social, como é a estar conduzindo processos de seletividade de 

benefícios. 

A fim de se aproximar de uma pretensa atuação qualificada do trabalho, frente ao 

desafiante acompanhamento das demandas relacionadas a moradia estudantil da UFBA, 

através da PROAE, que a equipe técnica de referência encontra uma série de desafios na 

construção de ações que promovam uma melhor acolhida, integração social, permanência 

qualificada e construção de uma rede de apoio que possa auxiliá-los em caso de 
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dificuldades no ambiente de residências. Nesse sentido, ainda sobre o acesso, 

considerando que muitos estudantes ainda desconhecem a existência desse serviço de 

maneira geral e deste benefício na UFBA, pretende-se no escopo do planejamento da 

equipe para os semestres letivos vindouros a partir de 2017.2, pautar-se a ampliação da 

divulgação sobre o SRU em veículos de comunicação e mídia sociais como forma de 

apresentar a comunidade universitária e a sociedade como um todo a sua importância e 

objetivos, bem como divulgar informações qualificadas de como acessá-las.  

Assim, o ensaio buscou-se compartilhar a experiência da equipe de Serviço Social, 

particularmente no acesso ao benefício do Serviço de Residência, como forma de tentar 

problematizar e pautar questões correlacionadas a medidas que se tenta qualificar cada vez 

mais o acesso de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica aos benefícios 

de assistência estudantil contemplados.  
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