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Introdução: O Campus de Ilha Solteira, como reflexo das contradições sociais da própria 
sociedade, tem apresentado nos últimos anos a característica de heterogeneidade do perfil dos 
alunos, acarretado em grande parte pelo seu crescimento e pelas políticas sociais de inclusão. 
No entanto não conseguiu discutir com os vários segmentos o papel do programa de 
assistência, as suas possibilidades e os seus limites para a inclusão e a manutenção efetiva do 
aluno carente no curso superior.O levantamento do perfil é ponto primal para a avaliação do 
impacto do programa, suas diretrizes e critérios de seleção e fundamentalmente para a efetiva 
vinculação da assistência à política acadêmica.  Objetivos: Conhecer o perfil socioeconômico 
dos discentes inscritos no Programa de Assistência ao Estudante nos seguintes aspectos: 
Procedência, Gênero/Estado Civil, Cursos/ano de ingresso, Estrutura Familiar: composição 
(quantidade de membros e parentesco), nível de escolaridade dos integrantes, características 
empregatícias dos provedores (empregos formais ou autônomos, setores do mercado de 
atuação,função) tipo de instituição escolar anterior à academia (pública ou privada, cursinho 
(comunitário ou pago), utilização ou não de isenção de taxas. Número de dependentes da 
renda, valores absolutos da renda total da família e per capita. Situação 
habitacional,desempenho acadêmico e despesas apresentadas (saúde, educação e 
subsistência)  Métodos: Pesquisa Quantitativa com dados retirados do formulário de inscrição 
do Programa de Assistência ao Estudante tabuladas pelos alunos bolsistas, utilizando planilha 
do Excel elaborada para esse fim.  Resultados: Os alunos contemplados com o Programa de 
Assistência Estudantil do Campus são em sua maioria do gênero masculino, oriundos de 
família nuclear com composição média de cinco membros, alunos de ensino público em toda a 
vida escolar, com maior predominância de ingressos da região administrativa de São José do 
Rio Preto, a média de renda familiar é de dois pertencentes as classes E e D. pelos 
apontamentos podemos afirmar efetiva inclusão social pelo programa.


