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1. Introdução

O presente documento foi elaborado no intuito de formular indicadores e metas para o
monitoramento e a avaliação do Programa de Assistência ao Estudante (PAES) da
UNILAB. Esta síntese foi baseada nos últimos seminários e encontros promovidos pela
ANDIFES, FONAPRACE e sua regional Nordeste sobre o Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES).

2. Indicadores

2.1. Abrangência do PAES

Os indicadores deste tópico foram formulados para quantificar a abrangência do PAES
em relação ao total de estudantes com perfil de atendimento de acordo com o decreto de
lei 7.234 do PNAES e daqueles que participam de programas de mérito acadêmico, são
eles:

a) Porcentagem de estudantes atendidos, que possuem perfil socioeconômico para
atendimento

2.1. Avaliação do Desempenho Acadêmico dos Estudantes

Neste aspecto, índices e indicadores foram elaborados para quantificar os efeitos do
PAES para o desempenho acadêmico dos estudantes, incluindo a evasão e a retenção.



Na Tabela 1 foram apresentados índices de avaliação de desempenho, que serão
comparados entre três grupos de estudantes: a) estudantes sem perfil de atendimento
pelo PAES, b) estudantes com perfil de atendimento e não-atendidos pelo PAES; e c)
estudantes atendidos pelo PAES.

Tabela 1 – Índices de avaliação do desempenho acadêmico.

Índice Sigla Interpretação

Sucesso S O discente não apresentou reprovações e obteve média
semestral ≥7

Sucesso
Parcial

SP O discente apresentou reprovações mas obteve média semestral
≥7 OU não apresentou reprovações mas obteve média entre 5 e
7.

Insucesso
Parcial

IP O discente apresentou reprovações E média semestral <7

Insucesso I O discente apresentou 100% de reprovações OU
trancou/desistiu do curso (Evasão)



Além disso, mais dois indicadores foram formulados, que deverão ser calculados para os
três grupos de estudantes supracitados, são eles:

a) Porcentagem de estudantes formados

b) Porcentagem de estudantes que concluíram o curso em tempo igual ou inferior
ao tempo médio de conclusão do curso




