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APRESENTAÇÃO E ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa Avaliação da condição de vida dos alunos e de suas famílias durante o               

Covid-19 e possíveis resultados das Ações do Governo e da Universidade Federal do Ceará foi               

realizada pelo Observatório de Políticas Públicas junto aos discentes da UFC, de 26 de abril a 6                 

de maio, compreendendo todos os Campi da Capital e interior do estado, com indicação da               

unidade acadêmica. Recapitulando o procedimento adotado, foi disponibilizado o formulário          

(Anexo 1) elaborado a partir da ferramenta Google Forms, com questões objetivas e subjetivas,              

preenchido conforme adesão voluntária. Dessa forma, ela apresenta caráter descritivo e           

exploratório e de abordagem quantiqualitativa (CRESWELL, 2010; CHIZZOTTI, 2014), com          

tratamento e análise dos dados realizados com auxílio da estatística descritiva e da ferramenta              

Excel.  

Assim, este Relatório, ora apresentado, complementa a análise divulgada no dia 11 de             

junho (OPP, 2020) , que se deteve nos resultados globais, sem discriminação e comparações por              1

campi e unidades acadêmicas. Em termos metodológicos, aqui nesta parte, de caráter            

“complementar”, sonda-se aspectos que se considera importantes na comparação entre campi do            

interior e capital e unidades acadêmicas, portanto, não abrangendo todo o universo de questões              

do formulário da pesquisa, amplamente explorado na análise já disponibilizada. 

Nesse sentido, ressalte-se que características socioeconômicas, espaciais, ambientais,         

culturais etc., são inerentes às comunidades acadêmicas vinculados aos diferentes cursos e, por             

extensão, às unidades acadêmicas, permitindo identificá-las e compará-las. Isto é marcante em            

relação aos respectivos discentes, notadamente no que concerne a visões de mundo; capacidade             

analítico-crítica; expectativas, anseios e esperanças; realização acadêmica e profissional;         

necessidades materiais e financeiras etc. 

Dessa forma, são contempladas as questões que tratam da repercussão das políticas            

emergenciais, comparando-se renda, inscrição no Cadastro Único e acesso às políticas adotadas            

pelas diferentes esferas governamentais e pela UFC, como também as condições de vida,             

baseadas na renda familiar e nos problemas sociais, como saúde, moradia, falta de alimento e               

1 Disponível em: https://oppceufc.wordpress.com/2020/04/26/participe-da-pesquisa-2/. 

https://oppceufc.wordpress.com/2020/04/26/participe-da-pesquisa-2/


situação de desemprego que podem influenciar, diretamente, no desempenho dos discentes nas            

atividades acadêmicas remotas, neste contexto de epidemia da Covid-19 no Brasil.  

Como houve uma considerável adesão em termos gerais à consulta, com a participação de              

1044 discentes, o que representa 3,5% do total de alunos da UFC, sendo 877 (84%) dos campi de                  

Fortaleza, 167 (16%) dos campi do interior do estado (como explicitado no primeiro relatório de               

análise), pode-se inferir que a análise comparativa - realizada entre campi, como também entre              

unidades acadêmicas, mesmo que nem todas tenham representado elevada adesão à consulta -             

permite visualizar distinções importantes. Os indicadores apresentados aqui foram construídos a           

partir da participação das respostas dos discentes de cada unidade acadêmica, em relação aos              

totais de respostas dos respectivos campi, dos centros e faculdades e da pesquisa como um todo,                

respectivamente.  

Enfatiza-se, ainda, que a pesquisa contribui para uma apreciação mais específica e            

profunda dos contextos de saúde e social, financeiro e material dos discentes/campus da             

Universidade Federal do Ceará, em razão dos tempos atuais.  

 

1. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO E ACESSO ÀS POLÍTICAS EMERGENCIAIS        

POR UNIDADE ACADÊMICA 

 

O Cadastro Único (CadÚnico), instrumento que registra informações sobre as famílias           

brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza, possibilita a concessão delas em             

programas e benefícios sociais. As medidas adotadas, inicialmente, pelo governo, no contexto da             

pandemia da Covid-19, compreenderam a assistência às famílias em situação de vulnerabilidade            

socioeconômica, gerenciadas pelo Cadastro, nos Centros de Referência de Assistência Social           

(CRAS), por estes apresentarem a vantagem de se encontrarem próximos às residências dos             

solicitantes. 

Nesse sentido, para os cadastrados e/ou aos alunos integrados à rede de ensino pública,              

houve distribuição de cestas básicas pelas escolas municipais, de vales gás pelas escolas             

estaduais, decretos de isenção de energia, isenção de água e esgoto no período de três meses,                

além do auxílio emergencial liberado aos inscritos no CadÚnico, no Bolsa Família e aos              

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/cras


autônomos, informais e desempregados que fizeram inscrição online para receberem o benefício.            

Assim, na pesquisa realizada, buscou-se identificar o número de discentes inscritos nos            

programas do Governo e investigar sobre a utilidade do referido cadastro para o acesso às               

políticas públicas emergenciais.  

Em termos gerais, constatou-se que 45% dos alunos (470) possuíam inscrição no            

Cadastro Único, enquanto 55% dos alunos (574) não a tinham (OPP, 2020), possivelmente             

porque estes apresentam renda familiar acima de três salários mínimos.  

 

 

 

Agora, levando em consideração a análise por unidade acadêmica, torna-se importante           

comparar situações globais, relacionadas ao gráfico anterior e verificar as particularidades dos            

campus em Fortaleza e, posteriormente, no interior do estado. O Gráfico 30 indica as unidades               

acadêmicas de Fortaleza e o percentual de alunos cadastrados ou não cadastrados no sistema do               

governo, tendo por base o número de discentes entrevistados nos Campi de Fortaleza, como              

mostra-se a posteriormente, assim como observa-se, mais detalhadamente as principais políticas           

acessadas por unidade nos Gráficos 31, 33, 35 e os Anexos 4.1 e 4.2, as políticas emergenciais e                  

a quantidade de discentes que foram beneficiados por elas. 

 



 

 

1.1 CAMPUS PORANGABUÇU 

 

Analisando as unidades acadêmica do Campus Porangabuçu, cujos discentes participaram          

da pesquisa, tem-se a Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE) e a Faculdade              

de Medicina (FAMED), num total de 209 alunos, com 89 deles inscritos no CadÚnico,              

correspondendo a 42,6% (Gráfico 30), com proporções muito semelhantes entre elas (FFOE =             

42,6% e FAMED = 42,3%). Ressalte-se que mesmo os que não possuem cadastro único tiveram               

acesso às políticas públicas emergenciais e vice-versa, discentes que possuíam Cadastro, no            

entanto, não receberam qualquer benefício emergencial.  

Ao analisar os dados obtidos, sabe-se que dos 183 alunos da Faculdade de Farmácia,              

Odontologia e Enfermagem que participaram da pesquisa, 78 constavam no Cadastro Único            

(42,6%), dos quais, a metade, 39, recebeu somente o Auxílio Emergencial. Outros 21 discentes              

receberam o Auxílio Emergencial e pelo menos um outro benefício. Entretanto, 11 desses             

discentes, mesmo cadastrados, afirmaram não ter tido acesso às políticas emergenciais. 



Observou-se, também, que 25 discentes que não possuíam CadÚnico solicitaram e/ou           

tiveram acesso às políticas emergenciais. Outros 80 (77,7%) discentes afirmaram não ter seus             

dados cadastrados no sistema e que não receberam ou tiveram acesso às políticas emergenciais.              

Logo, 92 discentes receberam algum auxílio, considerando os cadastrados e os não cadastrados, e              

destes, 80 receberam o Auxílio Emergencial, conforme Gráfico 31 e Anexos 4.1 e 4.2. 

Já em relação à Faculdade de Medicina, teve-se a participação de 26 discentes, destes,              

11 possuíam CadÚnico (42,3%), entretanto, 10 discentes tiveram acesso às políticas           

emergenciais e um não. Outros 3 discentes, que não estavam cadastrados, tiveram acesso às              

políticas, totalizando 13 discentes, metade dos pesquisados da Famed que, cadastrados ou não,             

foram beneficiados. 12 discentes afirmaram não terem seus dados cadastrados no sistema e que              

não receberam ou tiveram acesso às políticas emergenciais.  

A seguir, faz-se uma comparação entre essas quatro situações citadas. Dessa forma,            

percebe-se que 85,9% dos que possuem CadÚnico na FFOE são contemplados por políticas             

emergenciais e na FAMED, 90,9% dos cadastrados também foram beneficiados. Assim, vê-se a             

clara ligação das pessoas que possuem cadastro ao acesso a tais políticas, mas também a               

concessão a quem não o tinha. Percebeu-se, também, que, no campus do Porangabuçu, cerca de               

50% dos discentes entrevistados foram beneficiários com uma ou mais políticas públicas            

emergenciais (FFOE com 50,3% e FAMED com 50% dos discentes), conforme gráficos a             

seguir. 

 

 



 

 

Observa-se as principais políticas públicas acessadas pelo Campus do Porangabuçu, no           

Gráfico 32, conforme a pergunta 19 do questionário.  

 

 



 

1.2 CAMPUS DO PICI 

 

Conforme Gráfico 30, ao considerar o conjunto de unidades do Campus do Pici, tem-se:              

Centro de Ciências (CC), Centro de Ciências Agrárias (CCA), Centro de Tecnologia (CT),             

Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), Instituto de Cultura e Arte (ICA), Instituto de              

Educação Física e Esportes (IEFES) e o Instituto Universidade Virtual (IUVI). São 440             

discentes, dos quais apenas 177 possuem Cadastro (40,2%).  

 

 

 

 

No Centro de Ciências, 38 alunos responderam o questionário, com 18 inscritos no             

CadÚnico (47,4%) e 20 não inscritos (52,6%). Dos registrados, 17 receberam algum auxílio e 1               

discente não teve acesso a nenhuma política. Daqueles que não possuem Cadastro Único, 10              

receberam auxílio e 10 não tiveram acesso a nenhuma política pública (Gráfico 33). Assim, no               

total, 27 (71%) foram beneficiados.  



No Centro de Ciências Agrárias, dos 142 pesquisados, 59 tinham CadÚnico (41,5%) e             

83 não tinham (58,5%), mas 54 discentes não foram contemplados por nenhuma política. Por              

outro lado, 33 discentes, mesmo sem serem cadastrados, conseguiram receber pelo menos um             

benefício, e, ao considerar os cadastrados com benefícios (55), chega-se a um contingente             

expressivo de 88 discentes beneficiados (62% dos entrevistados).  

Quanto ao Centro de Tecnologia, dos 171 alunos que responderam a pesquisa, 64             

possuem CadÚnico (37,4%) e 107 não possuem (62,6%). Dos que possuem, 51 discentes             

receberam algum auxílio e 13 não foram contemplados. Para os que não possuíam o cadastro, 35                

(48,6%) foram contemplados com alguma das políticas e 72 (42,1%) discentes não tiveram             

acesso a nenhuma política pública. Ressalte-se que a metade dos alunos (86) entrevistados no CT               

foram beneficiados.  

No Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), dos 34 discentes pesquisados, 12            

(35,2%) possuíam CadÚnico. Desses, 8 receberam pelo menos o Auxílio Emergencial e 4 não o               

receberam. Dos 22 que não possuem o cadastro, 10 receberam algum auxílio (45,5%) e 12 não                

tiveram acesso a nenhuma política emergencial. No cômputo geral, 18 (53%) estudantes tiveram             

acesso às políticas do governo. 

Do Instituto de Cultura e Arte (ICA), 47 discentes responderam a pesquisa, 21 (44,6%)              

possuindo CadÚnico e 26 não (55,4%). Para os cadastrados, 20 tiveram acesso a algum benefício               

e somente 1 aluno não recebeu nada. Daqueles que não possuíam CadÚnico, 8 (11,5%, uma das                

mais baixas percentagens nesta situação dentre as unidades acadêmicas) receberam pelo menos            

um benefício e 18 discentes não receberam nenhuma política. No geral, 28 (59,6%) alunos dentre               

os entrevistados foram beneficiados.  

Com relação ao Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES) e ao Instituto             

Universidade Virtual pouco se pode inferir, considerado o número reduzido de discentes que se              

prontificaram a participar desta pesquisa. De qualquer forma, seus dados estão visualizados no             

Gráfico 33.  



Assim, no campus do Pici, entre inscritos e não inscritos no CadÚnico, 251 discentes              

tiveram acesso a pelo menos uma política pública emergencial (57%). É possível perceber a              

ligação que há entre a inscrição no Cadastro Único e o acesso às políticas emergenciais, já que                 

dos 177 inscritos, 153 tiveram acesso a algum auxílio (86,4%). No entanto, não é desprezível o                

número de pessoas que tiveram esse acesso às políticas públicas emergenciais mesmo sem estar              

inscrito no CadÚnico: 98 discentes pesquisados desse campus. A seguir, no Gráfico 34,             

apresenta-se as principais políticas acessadas pelos discente das unidades acadêmicas citadas que            

estão geograficamente inseridas no Campus do Pici: 

 

 

1.3 CAMPUS DO BENFICA 

 

E, por fim, em Fortaleza, as unidades que compõe o Campus do Benfica são as seguintes:                

Centro Humanidades (CH), Faculdade de Direito (FD), Faculdade de Economia, Administração,           

Atuária e Contabilidade (FEAAC), Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design (DAUD)           

e Faculdade de Educação (FACED). No geral, 228 discentes participaram da pesquisa, dos quais              

43% possuem Cadastro Único. 



A seguir, no Gráfico 35 tem-se a quantidade de discentes cadastrados ou não no sistema               

do governo e o acesso ou não às políticas emergenciais. 

 

 

 

Dos 155 discentes pesquisados do Centro de Humanidades, 71 (45,8%) estão no            

CadÚnico e 84 (54,2%) não. Daqueles que possuem CadÚnico, 59 tiveram acesso a pelo menos               

uma política emergencial e para os que não possuem cadastro, esse número foi 28. 68 alunos do                 

CH que responderam a pesquisa não receberam nenhum auxílio. 

Quanto a Faculdade de Direito, dos 23 discentes pesquisados, somente 3 (13%)            

possuem CadÚnico e todos os três receberam algum auxílio. Dos outros 20 discentes, que não               

possuem CadÚnico, 4 receberam apenas o Auxílio Emergencial e 16 não receberam nenhuma             

das políticas públicas. 

Na Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, dos 45          

discentes pesquisados, ao serem questionados sobre a inscrição no CadÚnico, 21 (46,7%)            

responderam “Sim” e 24 (53,3%) responderam “Não”. Dos que possuem, 19 discentes receberam             



algum benefício e 2 não tiveram acesso às políticas. Dos que não possuem CadÚnico, 6               

receberam auxílio e 18 não receberam nenhuma política emergencial. 

Quanto a Faculdade de Educação e ao Departamento de Arquitetura, Urbanismo e            

Design, considerando que somente 3 e 2 alunos desses campi, respectivamente, responderam a             

pesquisa, pouco se pode inferir. Os dados desses campi estão no Gráfico 35.  

Assim, percebe-se que no Campus do Benfica 123 alunos (53,9%) tiveram acesso a pelo              

menos uma política emergencial. E dos 98 que possuem Cadastro Único, apenas 14 (14,3%)              

discentes não tiveram acesso a nenhuma política emergencial até o momento dessa pesquisa.             

Quanto aos não inscritos no CadÚnico (130 alunos), 91 (70%) não tiveram acesso a nenhuma               

política, mas ainda tiveram 39 (30%) discentes que mesmo sem cadastro conseguiram receber             

algum auxílio. 

A seguir, mostra-se, no Gráfico 36, quais políticas públicas foram mais acessadas pelos             

estudantes do Campus do Benfica. Percebe-se que 54% dos alunos tiveram acesso às políticas              

(Auxílio Emergencial e Kit Alimentação) e, ao considerar todos os benefícios, exceto o bolsa              

família, este percentual chega a 71,5% , para cadastrados e não cadastrados no sistema do              2

Governo. 

2 Este percentual somado aos que têm bolsa família e aos que não são beneficiados com nenhuma política ultrapassa 
100% porque um mesmo estudante pode ser beneficiário de mais de uma política.  



 

 

1.4 CAMPI DO INTERIOR 

 

As unidades acadêmicas da Universidade Federal do Ceará no interior são: UFC -             

Crateús (350 km de Fortaleza), UFC - Quixadá (cerca de 170 km), UFC - Russas (170 km),                 

UFC - Sobral (230 km). Ao comparar UFC Fortaleza e UFC interior, percebe-se a inversão do                

que foi apresentado acima sobre as inscrições no CadÚnico, pois no interior o número de               

inscritos encontra-se superior ao de não cadastrados (Gráfico 37). De certa forma isto era              

esperado, considerando a maior precariedade financeira nos municípios interioranos em          

comparação à Capital. 

 



 

 

Observa-se que a adesão à pesquisa dos campi do interior do estado alcançou 167              

estudantes, 16% de todos os discentes que participaram da pesquisa do Observatório sobre a              

condição de vida dos alunos da UFC e de seus familiares no contexto de pandemia de Covid-19.                 

Não é um número muito expressivo mas, assim mesmo, permite algumas inferências. Dessa             

forma, no geral 63,5% possuíam cadastro único, sendo a maior representatividade em Sobral,             

com 66,7% dos familiares dos alunos cadastrados (Gráfico 37).  

Analisando um segundo ponto, o acesso específico aos benefícios, observa-se que no            

Campus de Crateús todos os inscritos no CadÚnico receberam o Auxílio Emergencial e/ou             

Bolsa Família e isenção de energia, reforçando a ligação entre os cadastrados no sistema do               

governo e o acesso às políticas públicas emergenciais citadas na pesquisa. E, observa-se, ainda,              

que mesmo não cadastrados, 2 discentes tiveram acesso às políticas públicas emergenciais            

(Anexo 4.3).  

No Campus de Quixadá, o percentual de cadastrados é de 64,9% (24 alunos), enquanto              

35,1% (13 alunos) não possuem cadastro (Gráfico 38). Dos 24 alunos que possuem CadÚnico,              

21 alunos foram beneficiados por alguma política pública, conforme Anexo 4.3. Ainda no             

Campus de Quixadá, observou-se que apenas 7 discentes relataram que não são cadastrados e              



nem solicitaram ou tiveram acesso às políticas públicas emergenciais, o que revela que 27              

alunos, entre cadastrados e não cadastrados, tiveram acesso às políticas emergenciais. 

No Campus de Russas, o percentual de discentes cadastrados é de 60,9% (39 alunos) e               

39,1% (25 alunos) não possuem CadÚnico (Gráfico 37). Percebe-se, conforme a Anexo 4.3, que              

46 alunos que participaram da consulta tiveram acesso a uma ou mais políticas públicas,              

enquanto apenas 11 discentes relataram que não possuíam Cadastro e não solicitaram ou não              

tiveram acesso às políticas emergenciais e 7 dos que possuíam Cadastro também não tiveram              

acesso às políticas, totalizando 18 alunos que não receberam nenhum benefício.  

No Campus de Sobral, tem-se que 66,7% (34 alunos) possuem seus dados inscritos no              

sistema do governo, enquanto 33,3% (17 alunos) não possuem CadÚnico (Gráfico 37). Aqui,             

vê-se que 39 discentes, entre os que possuem ou não o CadÚnico, tiveram acesso às políticas                

citadas na pesquisa, o que significa que apenas 12 discentes relataram não possuir cadastro e não                

ter tido acesso às políticas emergenciais. 

Logo, percebe-se que a inscrição no Cadastro Único é uma condição preponderante para             

credenciar o acesso às políticas públicas emergenciais, visto que dos inscritos em cada campi              

foram respectivamente beneficiados todos os de Crateús, 87,5% dos de Quixadá, 82,1% dos de              

Russas e 91,2% dos de Sobral. 

 



Todavia, observa-se que não ser cadastrado não impede a obtenção das políticas públicas,             

pois ao considerar o total de participantes da pesquisa no interior, 70% deles foram              

contemplados. Por campi, 80% dos discentes de Crateús tiveram acesso a uma ou mais políticas               

emergenciais, 73% dos de Quixadá, 71,9% dos de Russas, e 76,5% dos de Sobral,              

respectivamente. 

O Gráfico 39 e o Anexo 4.3 especificam o número de discentes e as respectivas políticas                

emergenciais acessadas. Assim, corrobora-se sua necessidade pela vulnerabilidade das famílias          

conforme comprovação por meio das plataformas virtuais que possibilitaram a solicitação de            

benefícios para as não cadastradas. Saliente-se, ainda, a articulação de instituições prestadoras de             

serviços à população, para tentar garantir o mínimo de qualidade de vida e diminuir os impactos                

causados pelo novo Coronavírus. 

 

 

 

 

 



2.  RENDA FAMILIAR POR UNIDADE ACADÊMICA 

 

Ao observar a renda familiar dos discentes pesquisados nos campi de Fortaleza, é             

possível perceber que o percentual de alunos, cujas famílias têm renda mensal de até 3 salários                

mínimos (sm), é, em média, 70%. Logo, entende-se, com base nos requisitos do Governo para               

receber o Auxílio Emergencial, que a grande maioria dos alunos se enquadram no perfil              

socioeconômico para receber assistência do governo, nesses tempos de pandemia, conforme os            

dados apresentados no Gráfico 40. 

 

A Tabela 1 retrata a situação da renda familiar dos discentes por unidade acadêmica,              

permitindo visualizar as que apresentam estudantes com melhores condições financeiras e as            

que congregam alunos em situação de vulnerabilidade econômica. Assim, dos alunos vivendo            

com renda familiar de 1 sm ou menos (somando os sem renda, menos de um sm e um sm), o                    

Centro de Ciências (42,1%) e o Centro de Humanidades (32,3%) mostraram piores situações.             



Já se destacam em melhores condições de renda, superior a 10 sm, os alunos das faculdades de                 

Direito (39,1%) e Medicina (15,4%), sendo os menos dependentes de tais políticas emergenciais,             

tendo em vista que ultrapassam largamente a renda (de até 3sm) estipulada pelo governo para               

receber auxílios em tempos de pandemia. 

Este resultado era esperado, ao se saber, pelas estatísticas da UFC, que os referidos               

cursos são os que acolhem uma proporção maior de estudantes das classes média alta e rica da                 

sociedade cearense, sendo assim conhecidos como os mais “elitistas” da instituição. É            

interessante observar que, ao se computar a faixa de renda familiar passível de concessão dos               

referidos programas (até 3sm), a Faculdade de Direito se destaca por ter em seus quadros a                

menor proporção de alunos em situação de vulnerabilidade (26,1%). O mesmo não ocorre com a               

Faculdade de Medicina (com 61,5%) por já acolher também alunos de condição de vida menos               

abastada. Com posições mais ruins encontram-se os Centros de Humanidades (79,4%), de            

Ciências Agrárias (76,8%) e de Ciências (76,3%).  

 

Já nos campi do interior (Sobral, Russas, Quixadá e Crateús), o percentual de alunos com               

renda até 3 sm ultrapassa 80% em todos os casos e chega a 92,1% no caso de Sobral. Em média,                    

55% dos discentes pesquisados do interior sobrevivem com uma renda familiar de até 1 salário               

mínimo (Gráfico 41).  



Vale registrar a elevada carência social dos discentes de Cratéus, o qual apresentou a              

maior porcentagem de alunos sem renda familiar (6,7%) e com renda familiar inferior a 1 sm                

(33,3%), em conformidade com os baixos níveis socioeconômicos da região do Inhamuns, uma             

das mais pobres do Ceará. Aqui, percebe-se que a assistência do governo estadual, bem como               

municipal, pode exercer um papel importante para garantir uma melhor qualidade de vida aos              

discentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o que justifica o             

elevado registro das familiares dos estudantes dos campi do interior no CadÚnico como critério              

de acesso às políticas públicas.  

Corroborando a elevada desigualdade de renda, verifica-se que no estrato superior, de            

alunos com renda familiar superior a 10 sm, somente no campus de Quixadá foi registrado               

discentes nesta faixa de renda e, assim mesmo, muito pouco representados (5,4% dos que              

aderiram à pesquisa). 

 



Sobre a consistência da focalização dos programas emergenciais nos mais pobres,           

observa-se que cerca de 6,6% dos discentes foram beneficiados mesmo não atendendo os             

critérios de até três salários mínimos e de registro no Cadastro Único. Em efeito, dos 502                

discentes que afirmaram que tiveram acesso ao Auxílio Emergencial (conforme o Gráfico 13 do              

primeiro relatório da pesquisa), 469 declaram com renda familiar até 3 sm, ou seja,              

aproximadamente 93,4% dos que tiveram acesso ao benefício realmente se enquadram no perfil             

econômico que a política visa alcançar.  

Dos outros 33 discentes, 20 responderam terem renda familiar de 3 a 5 sm; 10, de 5 a 10;                   

e 3, de mais de 10 sm, o que mostra, inclusive, o acesso indevido dos aproximadamente 6,6%                 

discentes que relataram obter renda superior ao estipulado pelo Governo Federal. 

 

3. CONDIÇÕES DE VIDA: SAÚDE, DIFICULDADES SOCIOECONÔMICAS E       

PESSOAIS DOS ESTUDANTES DA UFC  

 

É de suma importância atentar-se às condições de vida dos discentes como indicação para              

uma assistência maior e mais adequada da Universidade Federal do Ceará, bem como do              

governo em seus três níveis, visando garantir as mesmas oportunidades, apoio e bem-estar aos              

alunos e suas famílias. Nesse sentido, observa-se, novamente, o gráfico que se refere às              

dificuldades dos estudantes da UFC, o mapeamento de sua condição de vida e,             

consequentemente, a existência de esforços que garantam uma maior política de proteção social. 



 

O Gráfico 20 corresponde à questão 28 do questionário, disponibilizado em anexo, no             

qual os discentes tiveram até três opções para relatar as suas atuais dificuldades em meio à                

pandemia. A seguir, acompanham-se tabelas com o número de relatos, por campus, sobre             

situações que mais dificultavam a sobrevivência/vivência familiar. O que se pode observar, por             

unidade acadêmica, é a predominância do número de relatos sobre as dificuldades em relação à               

obtenção de renda e a problemas psicológicos ou emocionais, tanto em Fortaleza como no              

interior do estado, conforme as Tabelas 2 e 3.  

Vale registrar que também são notórias as situações de carência concernentes a            

alimentação e higienização; como ainda más condições de moradia e acomodação que, aliado a              

dificuldades e mesmo falta de internet e equipamentos eletrônicos adequados, como           

computadores, celulares e conexões, mostram as péssimas condições para a prática de atividades             

acadêmicas remotas para um expressivo número de estudantes.  



 

Assim, esperava-se que as dificuldades dos alunos dos campi UFC - Interior fossem bem              

superiores às dos de Fortaleza, até porque, como vimos, eles apresentam maiores limitações de              

renda. Mas o que se observa são quadros mais ou menos parecidos, e até melhor para alguns                 

indicadores, como “Incapacidade de obter renda e pagar contas básicas”, “Falta de alimento e              

produtos básicos de higiene” e “Problemas psicológicos e emocionais”. Sobre isso, pode-se            

conjecturar que embora economicamente a vida no interior do estado seja mais difícil, as formas               

comunitárias de cooperação e convivência ajudam a aliviar a situação de isolamento provocado             

por esta pandemia, inclusive com respeito a consequências psicológicas e emocionais. 

Nesse aspecto, é emblemático o fato dos estudantes do Campus de Sobral terem              

apresentado maior prevalência em relação aos demais quanto a dificuldades nas relações de             

convivência (35,3%) e problemas psicológicos e emocionais (68,6%), uma vez que este            

município se apresenta mais populoso e desenvolvido do que os demais.  



 

Assim, o que se infere é que a falta de boas condições socioeconômicas, ligadas a todas                

as opções explicitadas na pesquisa, impactam a condição de vida dos discentes e de suas               

famílias. Ou seja, a falta de alimentos, de produtos de higiene, de boa estrutura, de capital, de                 

tecnologia da informação, relações familiares implicam, diretamente, em dificuldades ligadas às           

questões psicológicas e emocionais dos discentes pesquisados. A seguir, o Gráfico 42 traz os              

relatos apresentados nas Tabela 2 e 3, destacando o Interior e Campus de Fortaleza. Ressalte-se               

que na questão do Gráfico 42 cada discente pesquisado podia marcar até três opções e as                

respostas não necessariamente são sobre sua família, mas sobre a situação geral. 
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