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O texto apresenta algumas refl exões sobre o sigilo profi ssional do/a Assistente Social no âmbito 

da Política de Assistência Estudantil, com um recorte relacionado às análises socioeconômicas 

e a inserção do Serviço Social em equipes multidisciplinares de assistência estudantil. O 

Serviço Social na política de educação tem um papel fundamental e atua em diversas frentes para a 

ampliação das formas de acesso e permanência de estudantes na educação pública superior, por meio 

do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

O PNAES é regulamentado pelo Decreto nº 7.234/2010 e tem o objetivo de democratizar as condições 

de permanência de jovens na educação superior pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades 

sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e 

evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. As ações do PNAES devem 

contemplar as seguintes áreas: “moradia estudantil; alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão 

digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de estudantes 

com defi ciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação” (BRASIL, 

2010).

Dessa forma, o/a Assistente Social insere-se neste espaço e sua ação profi ssional vincula-se as 

seguintes articulações, conforme Mioto (2009): 1. Processos de planejamento e gestão que corresponde 

as ações realizadas na organização das atividades da política de assistência estudantil; 2. Processos 

socioassistenciais corresponde as ações desenvolvidas a partir de demandas singulares no âmbito de 

intervenção direta com os/as estudantes e usuários por meio de abordagens individuais e coletivas e; 3. 

Processos político-institucionais atuação nos espaços institucionais onde o profi ssional contribui com 

as discussões acerca do acesso e permanência na educação superior.

Trata-se, portanto de uma política focalizada e não universal, pois atende prioritariamente estudantes 

com renda per capita de até um salário mínimo e meio e oriundos da rede pública de educação básica. 

Devido a limitação dos recursos fi nanceiros, uma das atividades que envolve o trabalho profi ssional 

do Serviço Social é a análise socioeconômica para o acesso aos programas e benefícios dessa política 
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pública no âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Esta ação caracteriza-se como 

uma de suas competências profi ssionais, conforme a Lei de Regulamentação da Profi ssão. Nº 8.662/1993, 

constante no Art. 4º: “realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fi ns de benefícios e serviços 

sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades” 

(BRASIL, 1993, p. 1).

Diante disso, ao realizar as análises socioeconômicas, o/a Assistente Social tem acesso a informações 

referentes às condições sociais e econômicas dos/as estudantes e seu grupo familiar, apresentando-se 

questões objetivas e subjetivas para serem avaliadas e analisadas por profi ssionais. Esta avaliação acontece 

por meio de documentos comprobatórios e/ou contato com os/as usuários/as por meio de entrevistas, 

atendimentos, contato com a rede de atendimento entre outros instrumentais adotados pela instituição 

ou demandados de acordo com a situação apresentada. 

Por se tratar de uma análise socioeconômica destaca-se que a ação profi ssional vai além de um cálculo 

de renda per capita ou do mero repasse fi nanceiro, a atuação insere-se numa dimensão inclusiva por 

meio da educação, incidindo em ações qualitativas no âmbito das desigualdades educacionais e culturais 

que interferem na trajetória dos/as estudantes na universidade. 

Diante deste contexto, a principal questão que surgiu e que culminou com a formação do Grupo 

de Trabalho sobre o Sigilo Profi ssional na Assistência Estudantil por parte do Conselho Regional de 

Serviço Social - CRESS 12ª Região, foi a seguinte: A partir da inserção de Assistentes Sociais em equipes 

multidisciplinares, o que é considerado sigiloso para o Serviço Social, principalmente com relação ao 

material  produzido por meio das análises socioeconômicas? 

Tendo em vista que, geralmente esta é uma grande demanda no âmbito das IFES, e que muitas vezes 

sobrecarrega e burocratiza o fazer profi ssional do  Serviço Social, esta tarefa recebe apoio de equipes 

multidisciplinares. Assim, ao refl etir sobre esta relação, tendo em vista sua legislação profi ssional e 

em observância à Lei de acesso à informação, Nº 12.527/2011, que trata do sigilo como uma exceção, 

caracterizou-se o sigilo profi ssional do Serviço Social em duas dimensões: 

1. Sigilo institucional: envolve toda a documentação dos/as estudantes que apresenta 

informações de cunho pessoal, profi ssional, cultural, habitacional referente aos/às 

estudantes e seu grupo familiar. Essa documentação precisa ser mantida em pastas 

e arquivos de uso exclusivo dos Setores responsáveis pelo trabalho de análise 

socioeconômica, podendo ser manuseado pelos profi ssionais de Serviço Social e 

demais profi ssionais que realizam esta atividade, resguardando o compromisso ético 

e sigilo diante destas informações.

2. Sigilo profi ssional: envolve todo material técnico produzido pelo Serviço Social como 

roteiros de entrevista; estudos sociais; pareceres e relatórios de acompanhamento 

de estudantes; além de documentos que apresentam informações sigilosas dos/as 

estudantes e que foram confi adas apenas aos/às profi ssionais de Serviço Social e 

a estes foi solicitado o resguardo do sigilo, por exemplo, diagnósticos de doença, 

laudos médicos. Este material precisa ser guardado e manuseado apenas pelo Serviço 
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Social, em caráter sigiloso tanto em espaço físico, quanto no armazenamento das 

informações registradas em sistemas de informações.  

 Constata-se que, a análise socioeconômica é apenas uma das formas de atuação do Serviço 

Social no âmbito da assistência estudantil. Portanto, um dos desafi os profi ssionais do/a Assistente Social 

é a sua inserção junto às equipes multiprofi ssionais no sentido de contemplar todas as ações do PNAES 

e que vão além do repasse fi nanceiro, pois trata-se de um trabalho amplo, no sentido de fortalecer a 

permanência dos/as estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

 O Serviço Social tem um papel fundamental no sentido de acolher as demandas dos/as estudantes, 

orientar, encaminhar e desenvolver ações para que os/as usuários/as possam acessar as políticas 

institucionais e também as demais políticas públicas e programas existentes na cidade e região em que 

a Universidade está inserida. 

Conclui-se que o Serviço Social tem o desafi o de ampliar seu fazer profi ssional  na perspectiva da 

inclusão social e garantia dos direitos de acesso e permanência à educação superior e, neste sentido a 

questão do sigilo profi ssional perpassa por esta refl exão e pelo compromisso ético da categoria com a 

efetivação dos direitos dos/as estudantes.
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