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MÓDULO – PERMANÊNCIA E ÊXITO 

Conceituação

Consiste em um conjunto de ações multidisciplinares

direcionadas ao atendimento das alunas, pautado em um processo

sistêmico, estratégico e planejado, capaz de favorecer ao seu

desenvolvimento integral, o de seus familiares e o das

comunidade em que vivem .



� Facilitar a permanência das alunas, minimizando as possibilidades

de baixo rendimento e/ou desistência ;

� Propiciar um ambiente amigável e acolhedor que aumente as

chances de desempenho e de êxito das alunas;

� Dar suporte, em forma de serviços e espaços, as alunas do programa

para que fortaleçam sua segurança e estabeleçam uma relação de

confiança na equipe multidisciplinar e na instituição .
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Objetivos



� Aconselhar continuamente , por meio dos serviços de assistência e

apoio à aluna;

� Orientar para superação das dificuldades inerentes aos processos

de inclusão e permanência na instituição e no mundo do trabalho;

� Propiciar um ambiente favorável, no qual as alunas sejam

acolhidas e respeitadas por todos, e se reconheçam como sujeito.

44

MÓDULO - PERMANÊNCIA E ÊXITO 

Objetivos



MÓDULO - PERMANÊNCIA E ÊXITO

Benefícios da Permanência

� Elevação da autoestima

� Empoderamento e autonomia

� Conhecimento de seus direitos

� Inclusão cidadã

� Elevação da escolaridade Câmpus Araranguá-IFSC

� Melhoria das condições de inserção no mundo do trabalho
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� Cultura inclusiva: promove a criação de uma comunidade escolar

segura, acolhedora, colaborativa e estimulante, com ênfase na

valorização do sujeito.

Lei n.º 11.892/2008 cria mecanismos para a promoção do acesso das

populações tradicionalmente afastadas da possibilidade de inclusão ao

conhecimento, à tecnologia e à inovação gerados nos IF.

� Oportunidades educacionais: fundamentais para a melhoria das

condições de vida das alunas.
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Implementação do Sistema de Permanência
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Implementação do Sistema de Permanência

PARCERIAS – Rede de Colaboração 

Visa subsidiar diversas formas de apoio, em uma rede de

atividades que otimizem a capacidade das Instituições envolvidas

responderem à diversidade desse grupo de alunas e de suas

demandas sociais.
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Serviços de Assistência e Apoio à aluna

� São estratégias para minimizar as situações de desigualdades

sociais na medida em que incorporam-se à nova concepção de

educação enquanto direito exigível, vocacionada para o

atendimento das necessidades sociais e para o enfrentament o

das diversidades.
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Implementação do Sistema de Permanência
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� É essencial o conhecimento da realidade das alunas, a fim de

identificar e oferecer serviços sociais, fundamentais que as

distanciam de possibilidades de inclusão cidadã.
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Serviços de Assistência e Apoio à aluna

Implementação do Sistema de Permanência



Serviços de Assistência e Apoio à Aluna

Apoio ao processo ensino-aprendizagem 

� Criação e disponibilização de outros espaços e atividades

a. participação em projetos de Pesquisa e Extensão e eventos em geral

b. visita técnica;

c. orientação individual e coletiva, monitoria;

d. sala de leitura, estudo, biblioteca, atividades físicas;

e. laboratórios de informática, de química, etc.

� Criação de Grupos de Pesquisa para sistematizar o acompanhamento,

monitoramento e avaliação do Programa.
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o Promoção de oficinas de sensibilização e capacitação sobre o Programa

para a equipe multidisciplinar

o Realização de reuniões sistemáticas entre os servidores envolvidos no

Programa

Discussão sobre a realidade da comunidade e das mulheres

Planejar as diversas ações que serão necessárias para a

permanência

Construção do Plano de Educação elencado com a realidade e as

necessidades das alunas
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Processos e Serviços

Implementação do Sistema de Permanência
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� Assistência Estudantil

� Programa de Bolsa de Trabalho (iniciação ao trabalho)

� Programa de Bolsas de Extensão e Pesquisa

� Assistência Médico-odontológico

� Psicologia e Serviço Social
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Serviços  necessários que podem ser ofertados pelos  

Institutos e instituições parceiras

Implementação do Sistema de Permanência



DEPOIMENTOS, FOTOS E VÍDEO
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“Quando chega final de semana

eu conto as horas para que

chegue logo terça-feira para vir

para o curso. Além de eu poder

estudar novamente, com o

programa eu até melhorei minha

saúde, pois agora tenho alegria

e motivação para continuar

estudando e convencer meus

filhos e meu marido a estudar

também”.

Programa Mulheres Mil

Araranguá - IFSC14



Câmpus Gaspar
IFSC
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Visita das alunas do câmpus Laranjal do Jari - IFAP ao Almoxarifado da 
Prefeitura 
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Campus Macapá - IFAP
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Câmpus 
Macapá

IFAP



Câmpus Macapá - IFAP
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Eis que eu aprendi nesses vales onde se 
afundam os poentes: afinal, tudo são 

luzes e a gente se acende é nos outros. 
A vida é um fogo, nós somos suas 

breves incandescências.

Mia Couto 
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