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Com fundamento no art. 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, que
aprove a realização de Audiência Pública a ser realizada pela Câmara Setorial da Juventude no dia
28/04/2022, ás 09h00, na Sala de Comissões desta Casa de Leis, com o uso do sistema de transmissão
remota (online), para debater a Proposta do Plano Estadual de Assistência Estudantil de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

A Câmara Setorial da Juventude em sua última reunião ordinária aprovou a realização de audiência pública
para debater a proposta de Plano Estadual de Assistência Estudantil. O Plano Estadual de Assistência
Estudantil (PEAEst) apresenta as diretrizes norteadoras para a definição de um Projeto de Lei que buscará
atender às demandas de estudantes do Ensino Superior e do ensino médio da rede de ensino estadual de
Mato Grosso, através de políticas específicas e compatíveis com suas necessidades de vulnerabilidade
socioeconômica.

Em consonância com o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) que atende às instituições
federais, a proposta aqui discriminada, também enfatizará prioritariamente: a inclusão social, melhoria do
desempenho acadêmico e qualidade de vida. A proposta, se inspira no Plano Estadual de Assistência
Estudantil da Bahia, que por meio do Programa Mais Futuro, atende aos estudantes das quatro
universidades públicas.

O PEAEst terá como objetivo a elaboração de políticas e execução de ações voltadas a garantir a
permanência do discente na instituição de ensino superior e médio com apoio à moradia, alimentação, saúde,
transporte e estrutura física. Um melhor desempenho acadêmico, também será oportunizado através do
oferecimento de bolsas, estágios remunerados, ensino de línguas estrangeiras, inclusão digital e fomento à
participação político-acadêmica.

Serão ainda contempladas através do presente instrumento, ações na área de cultura, esporte e lazer,
difusão de manifestações artísticas e culturais regionais, proposição de jogos universitários e recreativos no
âmbito acadêmico.

O PEAEst buscará englobar demandas voltadas à orientação acadêmica, tais como: orientação
profissional sobre mercado de trabalho; prevenção a fatores de risco; meio ambiente; política, ética e
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cidadania; saúde; sexualidade; dependência química e acompanhamento psicológico. Estes temas de
discussão devem fazer parte do cotidiano da vida acadêmica, principalmente daqueles que são
socioeconomicamente vulneráveis.

O fortalecimento dos Diretórios Centrais de Estudantis (DCEs), Centros Acadêmicos (CAs) e Grêmios
Estudantis (GEs) também será priorizado no PEAEst, dada a importância do movimento estudantil
organizado nas universidades e escolas públicas, promovendo a inclusão de acadêmicos e fomentando o
senso crítico coletivo.

Pelas razões expostas, solicito a aprovação do presente requerimento, pelos termos que o fundamenta.

 

Sala de Reunião das Comissões em 31 de Março de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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