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ASSUNTO: Bolsas UNIEDU 2020 

 

O Diretório Central dos Estudantes da Universidade Regional de Blumenau 
(FURB) vem ao Governador do Estado e ao Secretário de Educação de Santa 
Catarina, questionar as verbas do UNIEDU 2020. 

Vossa excelência anunciou que o processo do UNIEDU teria maior 
investimento dos últimos anos. Também houve a mudança para o período de 
bolsas durar por 12 meses, o que animou os estudantes. Porém, o edital vigente 
contemplou um número reduzido de estudantes, o que aliado a atual situação de 
pandemia, compromete a permanência dos estudantes no ensino superior em 
todo o estado de Santa Catarina. 

Desde 2013/1 até 2020/1, mesmo com o aumento da destinação de 
recursos, o programa de bolsas do Estado acabou reduzindo o número de alunos 
contemplados em todo território catarinense. A figura a seguir ilustra esses 
números, onde pode-se analisar o número total de alunos contemplados pela 
bolsa por cada semestre: 

 
Imagem 1: Bolsas para alunos contemplados no Estado 

 
Fonte: portal de transparência da educação, UNIEDU. 
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Na FURB tivemos 2.068 inscritos e apenas 564 foram beneficiados, 

aproximadamente. A maioria dos estudantes ficou fora do processo de 
distribuição de bolsa, devido à falta de recursos que o novo sistema de 
distribuição gerou. A Universidade perdeu a autonomia de analisar 
minuciosamente o cadastro socioeconômico dos acadêmicos e oferecer a 
distribuição de bolsas a critério local. O novo sistema ofereceu um percentual da 
mensalidade maior em bolsa, porém poucos estudantes foram 
beneficiados. Ainda assim, o percentual da bolsa está definido por edital, o que 
impossibilita a Universidade de distribuir um percentual adequado conforme 
análise minuciosa do Cadastro Socioeconômico.  

Comparando-se o semestre de 2019/1 e 2020/1 das bolsas direcionadas à 
FURB, constata-se que o percentual de alunos não contemplados pelo programa 
de bolsas do UNIEDU aumentou de 52% para 73%.  

 
Imagem 2: comparativo bolsas UNIEDU para a FURB entre 2019/1 e 

2020/1. 
 

 

 
Fonte: portal de transparência da educação, UNIEDU. 

 
 
Na FURB, o programa de  Bolsa do Art. 170/categoria Estudo contemplou 

acadêmicos com Índice de Carência até 7,48. Em comparação, na Universidade 
do Vale do Itajaí (UNIVALI), o programa de  Bolsa do Art. 170/categoria Estudo 
contemplou acadêmicos com Índice de Carência até 21,6. Isso demonstra que o 
novo sistema de distribuição oferece desigualdades no que diz respeito a 
distribuição de bolsas para estudantes que realmente necessitam de auxílio 
financeiro. 
Fonte: Univali 
file:///C:/Users/gusta/Downloads/EDITAL%20FUNDAC%CC%A7A%CC%83O%20007.2020%20RESULTAD
O%20UNIEDU%20(1).pdf 

 
 

fonte:%20Univali%20file:///C:/Users/gusta/Downloads/EDITAL%20FUNDAC%CC%A7A%CC%83O%20007.2020%20RESULTADO%20UNIEDU%20(1).pdf
fonte:%20Univali%20file:///C:/Users/gusta/Downloads/EDITAL%20FUNDAC%CC%A7A%CC%83O%20007.2020%20RESULTADO%20UNIEDU%20(1).pdf
fonte:%20Univali%20file:///C:/Users/gusta/Downloads/EDITAL%20FUNDAC%CC%A7A%CC%83O%20007.2020%20RESULTADO%20UNIEDU%20(1).pdf
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Em virtude do COVID-19, é inquestionável que o Governo do Estado, além 

dos investimentos nas áreas de saúde, deva investir na educação para garantir a 
permanência dos estudantes no ensino superior, de modo a não gerar uma crise 
ainda maior no Estado. 

O DCE preza por todos os estudantes. Defendemos a democratização da 
Universidade e do ensino superior, a permanência dos discentes nesta 
Universidade, primando pela melhoria do ensino, pesquisa, extensão. Lutamos 
pelo ensino público gratuito em todos os níveis. 

O direito à educação é garantido constitucionalmente (CF/88, art. 6°) e 
sem essas bolsas muitos alunos não terão condições de permanecer na 
Universidade, de modo a impactar a vida de inúmeros estudantes que sonham 
em ter um diploma e uma profissão. 

Requeremos a boa utilização do dinheiro público: um edital aditivo com 
mais recursos ao UNIEDU para a Universidade Regional de Blumenau, de forma a 
contemplar maior número de acadêmicos. Além disso, solicitamos a 
descentralização do processo de análise do cadastro socioeconômico, para que a 
Universidade possua autonomia para solicitar os documentos necessários – que 
não constam no atual edital do Programa de Bolsas UNIEDU - para que haja a 
correta fiscalização e destinação adequada aos acadêmicos com real necessidade 
financeira. 
 

 
Blumenau, 11 de maio de 2020 

 

 

 

________________________ 

                                            LEONARDO SEZERINO  

Presidente DCE FURB 

 


