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RESUMO: Nosso pressuposto é o de que o ensino universitário é um direito 
fundamental e, por esse motivo, todas as instituições de ensino superior estariam 
obrigadas a acolher e apoiar o ingressante universitário por meio de estratégias 
para o ingresso, acolhimento dos alunos e também órgãos na estrutura das 
universidades que acompanhem os alunos durante o curso. Esse trabalho foi 
baseado na experiência de acompanhamento ao aluno desde a sua entrada no 
sistema universitário até a colação de grau, porque é mais comum, nas 
discussões sobre os Direitos Fundamentais, que o direito à educação esteja 
centrado no ensino obrigatório para crianças e adolescentes em uma escola de 
boa qualidade. Nosso pressuposto é o de que os jovens recém-saídos do ensino 
médio que, em muitos casos, serão os primeiros indivíduos de suas famílias a 
se graduar, também usufruam desse direito fundamental e que esse acesso deva 
ser apoiado por instituições universitárias estatais ou privadas. Nossa 
problemática foi a de que forma apoiar o acesso ao ensino superior e como dar 
suporte para que os jovens possam concluir a formação universitária. Nossa 
pesquisa teve, e ainda tem já que está parcialmente concluída, como público 
alvo os cerca de cinco mil alunos matriculados em cursos do Centro Universitário 
Toledo de Araçatuba, uma instituição de médio porte, privada e localizada no 
interior do Estado de São Paulo. Nossa tese é a de que não basta melhorar o 
acesso de jovens de diferentes grupos sociais ao ensino superior nem somente 
fornecer bolsas de estudos, porque percebemos que outros fatores impediam a 
permanência dos universitários até o final do curso para a obtenção do tão 
sonhado título acadêmico. Concordamos com Darcy Ribeiro, que universidade 
deve exercer as três funções: a do ensino, a da pesquisa e a da extensão e 
entendemos que essas responsabilidades devem nortear as universidades 
públicas ou privadas. Propomos, por meio de nossa pesquisa-ação, que as 
universidades também se ocupem de uma quarta função: o acompanhamento 
do estudante universitário durante todo o período de realização do curso eleito e 
foi com esse intuito é que foi criado, em 2017, o Núcleo de Relacionamento 
Acadêmico da Unitoledo, iniciando um contato individualizado com cada um de 
nossos estudantes e suas respectivas famílias e, por meio delas, com os grupos 
e espaços sociais aos quais pertencem. Nesses dois anos de relacionamento 
detectamos problemas que impediam o término do curso e que não eram 
somente os relacionados à questão econômica. Os atendimentos realizados pelo 
núcleo indicaram problemas psicológicos, pedagógicos, estruturais e de 
limitação física que foram agrupados em quatro tipos de apoio identificados pelos 
principais impedimentos para a conclusão do bacharelado: atendimento 
psicológico, apoio financeiro, acompanhamento acadêmico e o acolhimento às 
várias deficiências físicas. Os dados apontam que a atividade desse núcleo pode 
ser considerada como uma quarta função da universidade: a de acompanhar o 
acadêmico até a conclusão do curso superior, dando oportunidade de 



permanência com qualidade, e que também cumpre seu papel na concretização 
do Direito Fundamental à Educação. 
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