MORADIA
ESTUDANTIL DO
IFC ARAQUARI

CONTEXTO
Durante muito tempo a Moradia Estudantil foi
fundamental para as atividades do CASCGO e IFC,
pois a maioria dos estudantes eram de localidades
distantes, em especial do planalto norte catarinense
e sudoeste do Paraná, e o acesso ao colégio era
mais difícil.
Além disso, a manutenção da Escola Fazenda
dependia
diretamente
da
mão-de-obra
dos
estudantes.

CONTEXTO
Estudantes da Moradia Estudantil ainda contribuem
com as atividades da Escola Fazenda e projetos de
pesquisa e extensão, especialmente no período
noturno e finais de semana. Entretanto, durante a
maior parte do dia, já há profissionais contratados
para a manutenção da Escola Fazenda.
Recentemente tem havido maior oferta de cursos
técnicos em outras regiões, fazendo com que o IFCAraquari receba cada vez mais estudantes da sua
própria região e menos de outras localidades.

NÚMEROS DE
2014 A 2016
VAGAS (NOVAS)
OFERTADAS¹/TOTAL DE
VAGAS

VAGAS (NOVAS)
OCUPADAS¹

2014

38/80

29

2015

40/80

27

2016

40/80

20

¹ Vagas ofertadas e ocupadas via edital específico, não considerando entradas e saídas de estudantes no
decorrer do ano.

NÚMEROS DE
2014 A 2016
ESTUDANTES DA
MORADIA¹

ESTUDANTES
DO CAMPUS²

% ESTUDANTES
ATENDIDOS
PELA MORADIA

2014

67

997

6,72

2015

60

1089

5,50

2016

59

1294

4,55

¹ Mês de referência ABRIL.
² Mês de referência ABRIL, com base na lista de estudantes enviada para a seguradora (não são
considerados estudantes com matrícula trancada). Segundo dados da pesquisa institucional, em 31/05/2016
havia 1380 estudantes regularmente matriculados registrados no SISTEC.

NÚMEROS DE
2016
Estudantes da Moradia por cidade de origem
São Francisco do Sul

4

São Bento do Sul

3

Santa Terezinha

1

Nova Aurora-PR

1

Mafra

2

Cidades de origem

Joinville

20

Jaraguá do Sul

2

Itapoá

1

Guabiruba

1

Corupá

5

Campo Alegre

1

Blumenau

1

Barra Velha

2

Barra do Sul

4

Araquari

5

Angatuba-SP
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NÚMEROS DE
2016
Estudantes de 1º ano por cidade de origem
São Francisco do Sul

1

Santa Terezinha

1

Nova Aurora-PR

1

Cidades de origem

Joinville

13

Itapoá

1

Guabiruba

1

Corupá

3

Barra Velha

1

Barra do Sul

1

Araquari

3

Angatuba-SP
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NÚMEROS DE
2016

CRITÉRIOS DE
SELEÇÃO
(Definidos em edital específico de cada campus)
• Idade do estudante;
• Distância da residência em relação ao campus;
• Renda familiar;
• Cursos;
• Classificação no processo seletivo;
• Ser egresso de escola pública;
• Sorteio.
Fonte: Regulamento da Moradia Estudantil. Resolução 015/2011-Conselho Superior/28/07/2011.

FINALIDADES DA
MORADIA
• Oportunizar inclusão social;
• Oferecer moradia para os estudantes;
• Oportunizar igualdade social entre os estudantes;
• Dar acesso preferencial aos estudantes com carência
econômica comprovada;
• Facilitar a amizade e companheirismo favorecendo a
aprendizagem;
• Tornar o estudante co-responsável pelo
funcionamento da mesma.
Fonte: Regulamento da Moradia Estudantil. Resolução 015/2011-Conselho Superior/28/07/2011.

O QUE DEVE SER
OFERTADO
• Alojamento;
• Alimentação, sendo no mínimo 03(três) refeições diárias;
• Serviços de lavanderia;
• Encaminhamento médico e ambulatorial;
• Serviço de atendimento e orientação ao educando;
• Serviço de biblioteca;
• Acesso à sala de computação;
• Atividades artísticas, esportivas, culturais e recreativas.
Fonte: Regulamento da Moradia Estudantil. Resolução 015/2011-Conselho Superior/28/07/2011.

O QUE DEVE SER
OFERTADO
• Alojamento;
• Apartamentos com
capacidade para 8
estudantes, com 1
banheiro de uso
coletivo
por
apartamento
e
camas e armários
individuais.

O QUE DEVE SER
OFERTADO
• Alimentação, sendo no mínimo 03(três) refeições diárias.
No refeitório do
campus é ofertado
aos estudantes da
Moradia Estudantil:
• Café da manhã;
• Almoço;
• Jantar;
• Ceia;

O QUE DEVE SER
OFERTADO
• Serviços de lavanderia;

O QUE DEVE SER
OFERTADO
• Serviço de atendimento e orientação ao educando;
Juntamente com os demais estudantes, principalmente
durante o dia (Grupos de Estudo; atendimento docente;
Apoio Pedagógico; NuPe).

Grupo de Estudos. Imagem: NuPe/Araquari.

O QUE DEVE SER
OFERTADO
• Serviço de biblioteca;

O QUE DEVE SER
OFERTADO
• Acesso à sala de computação;
Assim como para os demais estudantes, não há acesso a
sala de computação. Os estudantes tem à disposição 2
(dois) computadores na biblioteca para realização de
pesquisas.
• Aqueles que possuem
seus
próprios
computadores
(notebooks) conseguem
utilizar a rede de internet
em vários espaços do
campus.

O QUE DEVE SER
OFERTADO
• Encaminhamento médico e ambulatorial;
Juntamente com os demais estudantes, há atendimento
da enfermeira, principalmente durante o dia.
• Situações
mais
graves
são
reportadas
às
famílias para que
acompanhem
os
estudantes
em
atendimentos
médicos ou levados
pela
coordenação
até o serviço de
saúde do município.

O QUE DEVE SER
OFERTADO
• Atividades artísticas, esportivas, culturais e recreativas.
Juntamente com outros estudantes, são realizados treinos
esportivos após as 17h.

Treino esportivo. Imagem: CECOM/Araquari

Os estudantes da Moradia também tem acesso ao ginásio
esportivo oficialmente até as 22h, embora haja registros
do uso do local além desse horário.

O QUE DEVE SER
OFERTADO
• Atividades artísticas, esportivas, culturais e recreativas.
Há atividades esportivas e culturais previstas no
calendário acadêmico (Festival de Talentos; Festa Junina;
Olimpíadas) e outras ofertadas em geral durante o dia
(grupos de música e de teatro), atendendo a todos os
estudantes do ensino técnico.

Festival de Talentos. Imagem: CECOM/Araquari

Festa Junina. Imagem: CECOM/Araquari

PROBLEMAS
• Dos processos conduzidos pela Comissão Disciplinar
Discente (envolvendo denúncia de faltas graves e
gravíssimas), 7 envolvem estudantes da Moradia
Estudantil.
• Relatos de trotes atentatórios à dignidade moral,
agressões físicas e ameaças realizados no interior da
Moradia.
• Relatos de consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e
outras substâncias por estudantes da Moradia,
dentro e fora do campus.
• Danos ao patrimônio e a bens alheios e ocorrência
de furtos.

PROBLEMAS
• Saídas de estudantes do campus sem autorização ou
conhecimento da coordenação.
• Estudantes permanecendo acordados muito além
das 22:00.
• Diversas ocorrências de atrasos para aulas, mesmo
residindo dentro do campus.
• Permanência de estudantes nos apartamentos
durante a realização de atividades letivas.
• Estudantes sem ocupação e sem acompanhamento
adequados durante grande parte do dia.

CUSTOS
• Por conta da oferta de Moradia Estudantil, é necessário
contratar o serviço de cozinheiras em regime de
revezamento para manter o Refeitório em funcionamento
nos finais de semana e feriados.
• Atualmente, são 3 postos de 44h/semana mais 2 postos
de revezamento. Custo total R$222.999,84/ano.
• Se fossem contratados 5 postos 44h/semana (trabalho
apenas em dias úteis), o custo total seria de
165.000,00/ano.
Diferença de R$57.999,84/ano somente com contrato de
cozinheiras para atender uma média de 10 estudantes
que permanecem na moradia nos finais de semana
(sendo que, alguns, por opção).

CUSTOS
Por conta do mau uso, há diversos gastos com
reparos em infraestrutura (troca de janelas, vidros,
portas, entre outras). Por ser difícil identificar os
causadores, também é difícil responsabilizá-los pelo
conserto, recaindo as despesas para a instituição.

CUSTOS
A depredação e mau uso não são exclusividade da
Moradia Estudantil. No entanto, considerando o
espaço reduzido e o público restrito, é possível
relacionar ao menos as ocorrências da moradia aos
seus usuários.
No momento, há 19 vidros de janela quebrados
aguardando reparo.
Em todos os apartamentos há portas e vistas de
portas de armários danificadas.
Foram substituídas 3 portas externas desde o início
do ano e várias fechaduras.

DIFICULDADES
• Há muita dificuldade em identificar estudantes
infratores, de modo a responsabilizá-los por seus
atos (depredação, furtos, rojões).
• Como os estudantes permanecem sozinhos à noite,
há muita dificuldade em garantir sua segurança em
caso de trotes e agressões.
• Também há dificuldade em controlar os horários (de
dormir, de acordar), a realização das tarefas de
organização dos espaços, e as saídas não
autorizadas do campus.
• O atendimento em caso de doenças e acidentes
durante esse período também é comprometido.

SUPERVISÃO
• Abandonar pessoa que está sob seu cuidado,
guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer
motivo, incapaz de defender-se dos riscos
resultantes do abandono:
Pena - detenção, de seis meses a três anos (a pena é
agravada caso do abandono resulte lesão corporal
grave ou morte)¹.
• O crime de abandono de incapaz é aplicado a quem
está incapaz, de forma absoluta, considerando
acidentados, por exemplo, ou, em um critério de
idade, crianças e adolescentes até os 16 anos².
¹ Artigo 133 do código penal.
² http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/95187/deixar-crianca-sozinha-em-casa-e-crime-art133-cp-confiraperguntas-e-respostas-sobre-as-determinacoes-do-artigo

SUPERVISÃO
• Apenas em alguns dias há servidores responsáveis
pelo setor que permanecem até próximo das 22:00.
Normalmente não há supervisão nos finais de
semana.
• Há serviço de vigilância de patrimônio contratada.
No entanto, esses funcionários não são responsáveis
pela guarda ou supervisão dos menores.
• Ou seja, o serviço de Moradia Estudantil vem sendo
ofertado de forma que contraria a lei.

EQUIPE
• Em 2010 eram 5 servidores/funcionários (1
coordenador e 4 assistentes de alunos), que se
revesavam de modo a atender o setor em tempo
integral.
• Atualmente, há apenas 1 servidor diretamente
ligado ao setor.

SITUAÇÃO
• Entendemos que:
• Não é possível manter a Moradia
funcionando da forma como está.

Estudantil

• Ou adequa-se para ofertar um serviço com
qualidade, garantindo segurança, orientação, lazer e
outros direitos aos estudantes (e dentro da
legalidade) ou deixa-se de ofertar o serviço.

O QUE É
NECESSÁRIO
• Maior oferta de atividades de cultura, esporte e
lazer aos estudantes residentes.
• Oferta de orientação pedagógica no período
noturno, de modo a promover a melhoria no
rendimento escolar dos estudantes residentes.
• Maior acompanhamento quanto a organização,
higiene, cumprimento horários, entre outros, de
modo a reduzir atrasos para aulas, sonolência
durante elas, e dar maior atenção a suspeita de
uso de substâncias ilícitas ou proibida para
menores.

O QUE É
NECESSÁRIO
• Instalação de câmeras para acompanhar a
circulação de pessoas no campus, em especial
na área da Moradia Estudantill, possibilitando
identificar responsáveis por danos e furtos,
supeita de uso de substâncias ilícitas ou
proibidas
para
menores,
entre
outras
ocorrências.
• 4 servidores/funcionários dedicados diretamente
ao setor, trabalhando em escala de 12hx36h,
para acompanhamento em período integral
diariamente.

O QUE É
NECESSÁRIO
• Reforma em toda a estrutura, incluindo rede
elétrica e hidráulica, reparo/troca de portas,
janelas, armários, entre outros danificados.
• Utilizar a capacidade máxima de vagas na
Moradia de modo a tornar mais eficiente a
aplicação de recursos (humanos, materiais,
financeiros) no setor (hoje o serviço atende
4,5% dos estudantes¹; Com todas as vagas
ocupadas, atenderia 6,2%).

¹ Referência Abril/16: 59 estudantes de um total de 1294, com base na lista de estudantes enviada para a
seguradora (não são considerados estudantes com matrícula trancada). Segundo dados da Pesquisa
Institucional, em 31/05/2016 o número de estudantes regularmente matriculados era 1380.

PARA REFLETIR
• Sabe-se que a gestão da institução depende de
escolhas. Muitas vezes, para investir recursos em um
serviço, é necessário deixar de investir em outro –
principalmente em tempos de crise.
• É possível retirar os recursos de outras áreas para
aplicar na Moradia Estudantil, de modo a suprir as
necessidades apresentadas?
• É interesse da comunidade do IFC Araquari retirar os
recursos de outras áreas para aplicar na Moradia
Estudantil, de modo a suprir as necessidades
apresentadas?
• Essa é a melhor forma de o IFC cumprir sua missão,
seus objetivos e suas finalidades?

