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A política educacional acompanha a 

tendência dos programas focalizados, 

f ragmentados e  se let ivos que 

caracterizam as políticas sociais em 

tempo de crise capitalista. Desse modo, 

o desafio que se mostra no campo da 

Assistência Estudantil é a construção 

de uma política comprometida com o 

princípio da universalidade do acesso às 

condições de acesso e permanência, 

evidenciando, por conseguinte, a

necessidade de maior volume de

recursos para a implantação destas 

ações. Esta obra realizou uma análise 

das ações de Assistência Estudantil no 

contexto do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de 

Sergipe (IFS). No percurso deste

estudo foram caracterizadas as

expressões do processo de expansão 

inerente à reforma educacional recente 

no IFS; realizado o levantamento das 

ações de Assistência Estudantil

desenvolvidas no IFS; e analisados os 

aspectos orçamentários da Assistência 

Estudantil no IFS ante o processo de 

expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. 

Trata-se de um livro que interessa não 

somente aos profissionais que

operacional izam a pol í t ica de

Assistência Estudantil no IFS, mas ao 

conjunto de estudantes e trabalhadores 

que desejam conhecer, refletir e

(re)construir a política de Assistência 

Estudantil no cenário brasileiro.
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sendo o mais recente em 2012. Seus trabalhos podem ser catalogados como parte da grande área temática Teoria Social e 
Serviço Social, versando de um modo geral sobre: conservadorismo e neoconservadorismo no Serviço Social, influências pós-
modernas no Serviço Social, questão social, fundamentos ontológicos do projeto ético-político profissional e o debate do 
marxismo na formação profissional do assistente social.
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