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QUEM SOMOS

Acreditamos que com uma educação de excelência nossos alunos e alunas – que pertencem 

às famílias em situação de vulnerabilidade social – terão maiores chances de alcançar um 

futuro melhor, projetando um país menos desigual. O Programa Apoio Solidário foi criado 

para ajudar esses estudantes que têm mérito, mas não têm renda, a ter a possiblidade de 

cursar com sucesso a graduação no Departamento de Economia da PUC-Rio. Valorizamos a 

troca e o aprendizado entre pessoas a partir de suas diferentes trajetórias e perspectivas.  

NOSSA TRAJETÓRIA

Identificamos que, através de um conjunto de ações, o Departamento poderia ajudar nossos 

bolsistas ao longo da sua vida universitária, constituindo-se num diferencial capaz de reforçar 

a sua inclusão no universo acadêmico com melhores condições de aquisição do saber, 

potencializando o desempenho dos alunos e contribuindo para a diminuição da evasão. Nossa 

primeira ação em 2017, com recursos de um doador, atendeu quatro alunos bolsistas. Esta 

primeira experiência foi um sucesso. Desde então temos expandido e estruturado melhor o Apoio 

Solidário. Hoje atendemos 40 bolsistas, sempre atentos às diferentes necessidades de cada um.

ABORDAGEM DO PROJETO

A) Identificação de problemas relacionados a evasão e desempenho insuficiente dos alunos

Aquisição de material didático

Dificuldades acadêmicas

Falta de notebook

Alimentação na universidade 

Custo do transporte

Deficiência no domínio do inglês

http://www.puc-rio.br/index.html
http://www.econ.puc-rio.br/categoria/apoio-solidario


PUC-RIO
DEPARTAMENTO
DE ECONOMIA

APOIO SOLIDÁRIO

B) Público do projeto

Alunos do Departamento de Economia da PUC-Rio, bolsistas em perfil filantrópico 

integral, ou bolsistas PROUNI, que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente o projeto Apoio Solidário atende a mais de 40 bolsistas.

Aquisição de Material didático

O APOIO SOLIDÁRIO atua em diferentes frentes:  

• Doação dos livros que compõem a bibliografia básica dos cursos 

• Montagem de kits para os alunos calouros

• Assinatura anual de lockers para guardar material dos que moram longe.

Empréstimos de Notebooks

O projeto empresta notebooks enquanto o aluno estiver estudando no Departamento de 

Economia. Durante a pandemia foi também oferecido um auxílio financeiro que permitisse 

o acesso a pacotes de internet para aqueles com severas dificuldades financeiras.

Alimentação na Universidade

O custeio da alimentação dos alunos no restaurante universitário é uma das 

ações de maior impacto. Podendo se alimentar na universidade os alunos 

podem permanecer no Campus por grande parte do seu dia, não apenas 

para assistir as aulas, mas também usar o ambiente da biblioteca para estudar, 

participar de monitorias, e assim usar a universidade em sua plenitude.

C) Ações

http://www.puc-rio.br/index.html
http://www.econ.puc-rio.br/categoria/apoio-solidario
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Cada bolsista tem acesso a gratuidade nas refeições (café da manhã, almoço ou 

jantar) na medida de sua necessidade. Cabe destacar que  o Fundo Emergencial 

de Solidariedade da PUC-Rio (FESP - http://www.puc-rio.br/sobrepuc/

admin/vrc/cba_fesp.html) já oferece uma refeição para os alunos cuja renda 

líquida, por pessoa de seu grupo familiar, é de até um salário mínimo. Nesses 

casos, a ação do APOIO SOLIDÁRIO complementa o FESP da PUC-Rio. 

Transporte

O custeio do transporte dos alunos entre residência e universidade foi uma 

das primeiras ações do Programa através da recarga mensal dos cartões de 

transporte dos alunos. Atualmente muitos alunos já possuem esta despesa 

coberta pela prefeitura do Rio de Janeiro (RioCard) ou pelo Fundo Emergencial 

de Solidariedade da PUC-Rio (FESP). Mas aqueles que moram em outro município 

ou que não recebem auxílio do FESP são atendidos pelo Apoio Solidário.

Orientações e suporte acadêmico 

A vida acadêmica de nossos alunos é acompanhada de muito perto. São realizadas reuniões 

de acompanhamento e entrevistas individuais sempre que algum problema é identificado. 

São oferecidas mentorias, aulas de reforço e monitorias ao longo de cada semestre. 

Oferecemos cursos nas férias nas disciplinas solicitadas pelos bolsistas. Além disso 

são feitas orientações para a montagem da grade curricular antes do início de 

cada semestre, administração do tempo e, quando necessário, sugerimos a busca 

de apoio psicológico no RAE – Rede de Apoio ao Estudante da Puc-Rio.

Curso de Inglês

A Cultura Inglesa –através da sua unidade no Cosme Velho, tem um programa 

de atendimento a alunos que pertencem à família em situação de vulnerabilidade 

social e conseguimos uma parceria para incluir alguns dos nossos bolsistas. 

Além disso orientamos que se inscrevam nas disciplinas do Departamento 

de Letras para evoluir no aprendizado do idioma estrangeiro.

Ações de acolhimento e desenvolvimento do sentimento de pertencimento 

Reuniões periódicas de acolhimento e apresentação dos calouros ao grupo já existente 

assim como depoimentos de alunos já formados e inseridos no mercado de trabalho.

http://www.puc-rio.br/index.html
http://www.econ.puc-rio.br/categoria/apoio-solidario
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/cba_fesp.html
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/cba_fesp.html
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Café da manhã com as famílias 

Buscando fortalecer o apoio da família na trajetória acadêmica do aluno bolsista 

são realizados café da manhã anuais com os responsáveis pelos alunos.

RESULTADOS PRELIMINARES

Monografias premiáveis – nota 10;

Um aluno bolsista, quando consegue terminar a graduação, não leva menos 

de 5 anos para se formar. Assim ainda é cedo para fazer uma análise do 

impacto do APOIO SOLIDÁRIO, que começou em 2017. Mas já temos alguns 

indicadores. Em 2015 cerca de 50% dos alunos não terminavam a graduação 

em Economia. Hoje identificamos que este percentual está em 25%. Desse 

total 8% continuam na Puc, fazendo graduação em outro departamento.

Temos um ex-bolsista que fez mestrado na Columbia University e hoje é assistente de

pesquisa na Paris School of Economics. 

Há engajamento e pertencimento ao Departamento medido em termos de aumento na 

participação de grupos estudantis em Ligas, competições externas e intercâmbio.

Há uma melhora no desempenho acadêmico dos bolsistas:

1

2

3

4 Maior empregabilidade: A grande maioria dos bolsistas dos últimos anos 
da graduação está estagiando em excelentes empresas. Verificamos que 
as oportunidades de estágio não estão segregadas como antes.

Aumento de alunos bolsistas na função monitores;

Crescimento de alunos pesquisadores entre os bolsistas;

Contato: apoiosolidario@econ.puc-rio.br

http://www.puc-rio.br/index.html
http://www.econ.puc-rio.br/categoria/apoio-solidario
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