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Bolsa evita que cotista deixe curso,
diz pró-reitor
Para Joel Felipe, da UFABC, com cotas, haverá mais alunos precisando de
verba

Presidente de associação de reitores afirma que recursos atuais para assistência
são insuficientes

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA
DE BRASÍLIA

O pró-reitor da Universidade Federal do ABC, Joel Pereira Felipe, diz que, com a lei
de cotas, haverá mais gente precisando de recursos.

"Precisa, sim, de uma política de bolsas para que o aluno possa se manter na
universidade sem ter que trabalhar. Atualmente, ele abandona as aulas para trabalhar,
pagar o aluguel, manter a família etc."

Ele afirma que outras medidas são importantes, considerando a defasagem com que
chegam do ensino médio.

"É importante criar reforços em disciplinas específicas e ampliar o atendimento
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conforme as necessidades surjam."

O presidente da Andifes (associação de reitores das federais), Carlos Maneschy, afirma
que os recursos disponíveis para assistência estudantil são insuficientes para atender a
atual demanda. "Eles teriam que ser aumentados e o governo tem consciência disso",
disse ele, também reitor da UFPA.

O orçamento de 2013 prevê R$ 603,7 milhões para assistência estudantil -valor quase
cinco vezes maior do que o desembolsado em 2008.

Para Frei Davi, da ONG Educafro, a iniciativa é positiva.

"Conheço muitas pessoas pobres que entraram na universidade e depois tiveram que
sair", diz. "O maior problema [que o cotista enfrenta] é o transporte. Mas também já vi
muitos alunos com fome."

Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, acredita que a bolsa não
é suficiente para garantir a plena inserção do cotista na universidade. "Não pode ser só
assistência econômica, tem que ser também social e psicológica. Na sala de aula, ele
tem que ser tratado como um igual."

Ele destaca a importância do papel do tutor nessa tarefa -o MEC quer criar um
programa de tutoria para auxiliar os cotistas; estuda conceder bolsa também para esses
alunos. (AMANDA KAMANCHEK E FLÁVIA FOREQUE)

Mundo
Ciência + Saúde
Mercado
Cotidiano
Esporte
Ilustrada
Quadrinhos
 
Corrida
Ribeirão

Editoriais
Tendências/Debates
Painel do Leitor
Erramos
Semana do leitor

Folhateen
Saber
The New York Times
Tec
Equilíbrio
Fovest
Comida
Turismo
Folhinha
Ilustríssima
Especial

Imóveis
Carreiras e Empregos
Veículos

Guia da Folha
sãopaulo
Serafina

Arquivo Folha

Ombudsman
Assine a Folha
Atend. ao Assinante

 

Compare preços:

TV

Diversos modelos a partir de 10x de
R$ 66,28

Notebook

Confira: a partir de 10x de R$ 89,40

Celular | Home Theater | Mais...

Alemão

Maria Rita -
Redescobrir
(DVD)

Maria Rita em um
show em
homenagem à Elis
Regina

Por: 39,90

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/80979-cotistas-de-baixa-renda-terao-bolsas-em-federais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/80982-se-for-bem-feita-cota-e-positiva-afirma-alckmin.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/index-20121130.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/index-20121130.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/index-20121130.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/index-20121130.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/index-20121130.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/index-20121130.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/index-20121130.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/index-20121130.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20121130.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20121130.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20121130.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20121130.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/80101-deu-branco.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saber/index-20111121.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/newyorktimes/index-20121126.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tec/index-20121126.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/index-20121127.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/fovest/inde23022011.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/index-20121128.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/turismo/index-20121129.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhinha/inde24112012.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/index-20121125.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/index-20121113.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/index-20121125.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/carreiraseempregos/index-20121125.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/veiculos/index-20121125.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/guia/guia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/revista/saopaulo/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/serafina/
http://www1.uol.com.br/bibliot/arqfolha.htm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ombudsman/
http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/
http://atendefolha.folha.com.br/
http://folha.shopping.uol.com.br/

http://folha.shopping.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:1;thm:folha_box_top_ofertas;creative:tv&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/tv.html?q=&ord=preco&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&lin=1297,84598,1097,802,85774,75410,73137,75411&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:1;thm:folha_box_top_ofertas;creative:tv&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/tv.html?q=&ord=preco&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&lin=1297,84598,1097,802,85774,75410,73137,75411&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:2;thm:folha_box_top_ofertas;creative:notebook&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/notebook.html?q=&ord=preco&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&lin=83972,802,1297,75410,75411&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:2;thm:folha_box_top_ofertas;creative:notebook&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/notebook.html?q=&ord=preco&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&lin=83972,802,1297,75410,75411&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:3;thm:folha_box_top_ofertas;creative:celular&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/celular-e-smartphone.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:4;thm:folha_box_top_ofertas;creative:home-theater&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/home-theater.html?q=&ord=preco&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://folha.shopping.uol.com.br/
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1187581?tracking_number=711
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1187581?tracking_number=711
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1187581?tracking_number=711
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1187581?tracking_number=711
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1187581?tracking_number=711

	www1.folha.uol.com.br
	Folha de S.Paulo - Cotidiano - Bolsa evita que cotista deixe curso, diz pró-reitor - 30/11/2012


	Rpei1wcm8tcmVpdG9yLnNodG1sAA==: 
	form1: 
	q: 
	site: [online]
	submit: 


	Rpei1wcm8tcmVpdG9yLnNodG1sAA==: 
	form5: 
	q: 
	input5: 




