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Legislação referente à Assistência Estudantil

· Código de Ética da/o Assistente Social Lei nº 8662/93

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social: 

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 

administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações

populares;

III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos 

e à população;

V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de

identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no

atendimento e na defesa de seus direitos;

VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;

XI  -  realizar  estudos  sócio-econômicos  com  os  usuários  para  fins  de  

benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e 

indireta, empresas privadas e outras entidades.

http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf

· Decreto nº 7.416/2010

Dispõe sobre Bolsa Permanência

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7416.htm

· Decreto n° 7.234/2010 -  Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência

Estudantil – PNAES. Art.  3o  O PNAES deverá ser implementado de forma

articulada  com  as  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  visando  o

atendimento  de  estudantes  regularmente  matriculados  em  cursos  de

graduação presencial  das instituições federais  de ensino superior.  §  1o  As

ações de assistência  estudantil  do PNAES deverão ser desenvolvidas nas

seguintes áreas: IV - atenção à saúde; IX - apoio pedagógico; e
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Art. 4o  As ações de assistência estudantil serão executadas por instituições 

federais de ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, 

Ciência  e  Tecnologia,  considerando  suas  especificidades,  as  áreas  

estratégicas  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  e  aquelas  que  atendam às  

necessidades identificadas por seu corpo discente.

Art. 5o  Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes  

oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita

de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados 

pelas instituições federais de ensino superior.

Parágrafo  único.   Além dos  requisitos  previstos  no  caput,  as  instituições  

federais de ensino superior deverão fixar:

I - requisitos para a percepção de assistência estudantil, observado o disposto

no caput do art. 2o; e

II - mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm
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