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PRODUTO EDUCACIONAL – APLICATIVO DESCOMPLICA PAE 

  

Dados técnicos sobre o produto educacional: 

Origem do produto: o aplicativo/site “Descomplica PAE” é resultado do projeto de 

pesquisa, intitulado “..., desenvolvido no Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do polo Blumenau. 

Área do conhecimento: ensino. 

Público-Alvo: estudantes do Instituto Federal Catarinense, do Ensino Médio à 

Graduação, que tenham interesse no assunto da Assistência Estudantil e/ou que sejam 

possíveis beneficiários do Programa de Auxílios Estudantis.  

Categoria deste produto: Software/Aplicativo. 

Finalidade: o produto educacional foi criado com o intuito de “descomplicar para 

incluir”, trazendo o acesso às informações relativas ao PAE e à política de AE de uma 

forma simples e descomplicada, incluindo no processo de exercício da cidadania, os 

estudantes que tenham dificuldade de entendimento sobre a política, auxiliando os 

estudantes em vulnerabilidade socioeconômica a se manterem estudando. 

Registro do produto: Biblioteca do Instituto Federal Catarinense (IFC). 

Avaliação do produto: a avaliação deu-se através de questionário online, via Google 

Forms, com estudantes do EMI dos 15 campi do IFC e servidores atuantes das 

comissões de PAE; roda de conversa com estudantes do EMI do campus Rio do Sul, 

e; pela banca de defesa do artigo final e produto educacional. 

Disponibilidade: irrestrita. 

Divulgação: digital. 

Instituição envolvida: Instituto Federal Catarinense (IFC). 

URL: https://descomplicapae.com/, também disponível no repositório da EduCapes e 

na página do estudante do IFC (https://estudante.ifc.edu.br/descomplica-pae/). 

Idioma: português. 

País: Brasil. 

O aplicativo “Descomplica PAE” (https://descomplicapae.com/), PE 

desenvolvido nesta pesquisa de mestrado, é um PWA (Progressive Web App), que é 

uma evolução híbrida entre as páginas de internet e os aplicativos e pode ser baixado 

no aparelho de celular ou ser acessado com o link de endereço da página. Ele foi 

desenvolvido nas horas vagas de um profissional de TI que não trabalha com criação 

de sites. O conteúdo, fotos (a maior parte do site Freepik) e cores, foram elaborados e 



escolhidos pela pesquisadora; e, o logotipo foi elaborado por uma profissional de 

arquitetura contratada. 

O PE foi criado a partir das ideias surgidas das respostas às perguntas feitas 

aos estudantes e servidores. Sobre a melhor forma de ter acesso às informações do 

PAE e como aperfeiçoar a comunicação entre IFC e estudante, 56,2% dos estudantes 

responderam seria por meio de um link no site do IFC sobre o PAE e 55,3% 

responderam um aplicativo do PAE. No questionário com os servidores, a melhor 

estratégia indicada seria focar nas mídias sociais que os estudantes mais utilizam. 

O Descomplica PAE apresenta o Programa de Auxílios Estudantis de uma 

forma simples, com uma linguagem um pouco mais acessível, em comparação com os 

editais e a página do IFC. Buscou-se trazer para dentro do aplicativo algumas 

questões mais latentes em relação à AE e ao PAE observadas nos questionários 

aplicados com estudantes e servidores, com o intuito de aprimorar a comunicação 

entre IFC e o corpo discente, mas sem o propósito de resolver todos os problemas 

apresentados, o que excede as competências e o objetivo desta pesquisa. 

 No aplicativo há as seguintes abas/menus para navegar no universo da 

assistência estudantil: “Sobre”; “PAE”; “Pnaes”; “História”; “Dúvidas”; “Glossário”; 

“Quiz” e “Contatos”. A aba “Sobre” apresenta o aplicativo, para situar o 

leitor/usuário; o “PAE” apresenta o programa de uma forma geral, trazendo sua 

função e características, além de informações sobre como participar dele; a aba 

“Pnaes” aborda questões relacionados ao Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010; a 

aba “História” apresenta a história da assistência estudantil no Brasil, a partir da 

década de 1920, além de apresentar uma linha do tempo, indicação de leitura e 

referências utilizadas; na aba “Dúvidas”, os estudantes encontram situações que 

podem auxiliá-los, em forma de perguntas e respostas, além de trazer tutoriais 

sugeridos por servidores; na aba “Glossário”, há palavras ou expressões do cotidiano 

e processos da assistência e PAE do IFC para auxiliar os estudantes no entendimento 

de algumas situações; na aba “Quiz” tem-se um momento de descontração, em que os 

estudantes podem responder a 10 perguntas e verificar seu conhecimento sobre o 

assunto abordado no aplicativo; por fim, no menu “Contatos” há a compilação de 

contatos das comissões de PAE e SISAE dos 15 campi do IFC. 

O aplicativo poderá auxiliar os estudantes na compreensão do edital, pois 

muitos itens relativos a ele se encontram de forma simplificada no Descomplica, 

“permitindo mais autonomia e conhecimento sobre o que é desenvolvido na 



instituição” (OLIVEIRA, 2020, p. 15), semelhante ao produto educacional da colega 

pesquisadora do ProfEPT IFFar. Além disso, o produto educacional propõe também 

que seus leitores e usuários reflitam sobre a AE e a sociedade onde vivemos, no 

contexto da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em que estes 

estudantes estão inseridos. 

 A intenção de elaboração do produto educacional foi de que o IFC pudesse 

utilizá-lo em suas atividades e processos cotidianos das comissões de PAE, ou no 

ingresso de novos estudantes no IFC. Segundo o resultado do questionário realizado 

com as comissões de PAE, o aplicativo Descomplica PAE apresenta potencial para 

auxiliar na atuação das comissões, tanto que a Instituição já o está utilizando, como 

pode ser verificado em https://estudante.ifc.edu.br/descomplica-pae/. Após a 

validação do produto, será possível passar a edição às comissões de PAE ou à CGPPE 

da Reitoria do IFC que poderão lapidar o produto conforme as necessidades forem 

surgindo, inserindo também as sugestões propostas pelos servidores, mas que não 

foram adicionadas em um primeiro momento no aplicativo. 

 O PE foi elaborado levando-se em consideração os eixos conceituais de 

Kaplún (2003), a ficha de avaliação de produto, elaborada por Rizzati et al. (2020) e 

segundo os eixos avaliativos de Leite (2018). Além de utilizar a legislação vigente 

nessa área (BRASIL, 2010; IFC, 2019) e autores que estudaram a história da AE 

(KOWALSKI, 2012; NASCIMENTO, 2013), para o menu “História”. 

 Para seu aperfeiçoamento, o aplicativo foi avaliado por servidores das 

comissões de PAE e estudantes do EMI do IFC, por questionário on-line, via Google 

Forms. O questionário aplicado aos servidores teve 23 respondentes e, de forma geral, 

foi positivo. Quando perguntados se o Descomplica PAE apresenta uma organização 

estética visualmente atrativa e de fácil compreensão e se apresenta um texto atrativo e 

de fácil compreensão, teve a mesma porcentagem de respostas: 91,3% dos 

respondentes concordam com a afirmação, um servidor (4,3%) não concorda e nem 

discorda, e um servidor (4,3%) discorda da afirmativa. As perguntas sobre se o 

Descomplica PAE apresenta capítulos/menus interligados e coerentes e se apresenta 

conceito e argumentos claros também obtiveram a mesma porcentagem de respostas: 

94,7% concordam e um servidor (4,3%) discorda sobre essas afirmativas. 

 Para 87% dos servidores respondentes, o aplicativo tem potencial para auxiliar 

na atuação as comissões de PAE, 2 servidores (8,6%) discordam e um (4,3%) não 

concorda e nem discorda. O conteúdo do Descomplica PAE propõe reflexão sobre a 



realidade do leitor, levando-o a questionar o modelo de sociedade vigente na opinião 

de 78,3% dos respondentes, 17,4% não concordam e nem discordam e um servidor 

não concorda. 95,6% dos servidores respondentes entendem que o aplicativo aborda 

aspectos históricos, políticos, culturais e sociais; 78,3% entendem que o Descomplica 

PAE traz uma nova abordagem sobre o PAE. 

 Nas perguntas específicas sobre as abas, foram obtidas as seguintes respostas 

dos 23 respondentes: 

 

Quadro 1 – Distribuição das respostas às perguntas sobre as abas do aplicativo 
Descomplica PAE 

Perguntas Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não 
concordo e 

nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Sobre a aba "PAE", as informações estão 
corretas e coerentes. -  -  4,30% 17,40% 78,30% 

Sobre a aba "PAE", as informações estão 
colocadas de forma mais "simples e 
descomplicadas" em relação à página do 
estudante do IFC. 

-  -  4,30% 30,40% 65,20% 

Sobre a aba "Pnaes", as informações estão 
corretas e coerentes. -  -  8,70% 34,80% 56,50% 

Sobre a aba "Pnaes", as informações estão 
colocadas de forma mais "simples e 
descomplicadas" em relação à página do 
estudante do IFC. 

-  -  - 26,10% 73,90% 

Sobre a aba "História", as informações 
estão corretas e coerentes. -  -  - 30,40% 69,60% 

Sobre a aba "Dúvidas", as informações 
estão corretas e coerentes. -  -  4,30% 26,10% 69,60% 

Sobre a aba "Dúvidas", as informações 
estão colocadas de forma mais "simples e 
descomplicadas" em relação à página do 
estudante do IFC. 

-  -  - 39,10% 60,90% 

Sobre a aba "Glossário", as informações 
estão corretas e coerentes. -  -  - 21,70% 78,30% 

Sobre a aba "Glossário", as informações 
estão colocadas de forma mais "simples e 
descomplicadas" em relação à página do 
estudante do IFC. 

-  -  - 39,10% 60,90% 

Sobre a aba "Quiz", as perguntas feitas são 
possíveis de serem respondidas e suscitam 
reflexões. 

-  -  4,30% 34,80% 60,90% 

Sobre a aba "Contatos", as informações 
estão colocadas de forma mais "simples e 
descomplicadas" em relação à página do 
estudante do IFC. 

-  -  8,70% 21,70% 69,60% 

Elaborada pela autora (2021). 

 

Na perguntas abertas sobre se havia algum conteúdo a ser corrigido ou 

melhorado no Descomplica PAE e para deixarem sua opinião sobre o aplicativo, 



foram observadas algumas sugestões de melhoria, que foram categorizadas conforme 

quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Categorização das sugestões de melhoria para o aplicativo Descomplica 
PAE 

CATEGORIA SUGESTÃO SIM NÃO JUSTIFICATIVA 

Documentos Colocar algumas explicações sobre a lista de 
documentos necessários para a inscrição X   

Documentos 

Falar também que quando ocorre uma mudança na 
configuração familiar e o aluno está recebendo 

auxílio, ele deve avisar as assistentes sociais, para 
realizar a atualização da documentação 

X   

Layout 
Sugiro que o Quiz apresente para que quem está 

respondendo quais respostas eram as corretas e as que 
marcou incorretamente 

X   

Layout Colocar em destaque que o aplicativo não substitui a 
leitura do edital X   

Contatos O email do SISAE de Araquari está incorreto, foi 
atualizado recentemente X   

Contatos Incluir o e-mail pae.abelardoluz@ifc.edu.br nos 
contatos de Abelardo Luz X   

Layout Os menus poderia estar do lado esquerdo da tela para 
ser visto com mais facilidade.  X 

Dificuldades operacionais e 
temporais para realizar a 

mudança. 

Inscrição 
Seria interessante um MENU cadastro para os alunos 
que desejassem ser notificados quanto a aberturas de 

novos editais do PAE.  X 
Sugestão para ação futura, 
caso o IFC continue com o 

app. 

Documentos Talvez seria legal por alguns vídeos de orientação de 
como organizar a documentação  X 

Muito tempo para 
elaboração, e falta de 

conhecimento e ferramentas 
para sua elaboração. 

Inscrição Um tutorial mais prático de como se inscrever, tipo 
um passo-a-passo   X O fluxo da aba "pae" já é um 

passo a passo 

Documentos Explicar o questionário socioeconômico seja 
importante X   

Inscrição 
Incorpore também o processo de inscrição e uma aba 

com a publicação dos editais, documentos para 
download e local para submissão  X 

Sugestão para ação futura, 
caso o IFC continue com o 

app. 

Layout 

Deveria ser desenvolvido ali dentro uma aba com link 
para os editais, e posteriormente um local para 

carregar os materiais e documentos para os alunos 
que participam dos editais 

 X 
Sugestão para ação futura, 
caso o IFC continue com o 

app. 

Inscrição Previsão de próximos editais  X 
Sugestão para ação futura, 
caso o IFC continue com o 

app. 

Documentos Tutorial como baixar um aplicativo que transforma 
documentos em pdf X   

Documentos Tutorial como transformar documentos em pdf 
através do celular; X   

Documentos Tutorial como enquadrar bem os documentos na X   



imagem. 

Documentos Tutorial como inserir vários documentos em um 
único arquivo pdf; X   

Documentos Como fazer fotos das carteiras de trabalho de acordo 
com o previsto nos editais; X   

Documentos 

Tutoriais sobre o acesso aos sites/links de outros 
órgãos oficiais onde os estudantes acessam 

informações tais como: CNIS, extrato de benefício 
previdenciário, que são exigidos em Edital para 

comprovação das informações 

X   

Documentos 

Orientação sobre o preenchimento dos questionários 
socioeconômicos (que são os anexos norteadores do 
processo de conferência dos documentos e estudo 

socioeconômico). 

X   

Revisão 
Talvez seria interessante passar o site por uma 
revisão. Alguns termos, pontuação, podem ser 

melhorados 
X   

Elaborada pela autora (2021). 

 

As colunas “Sim” e “Não” são sobre se a sugestão foi acatada nesse primeiro 

momento ou não, caso não tenha sido, foi informada uma justificativa na última 

coluna. Os demais comentários foram relacionados a elogios, principalmente 

parabenizando a pesquisadora pelo produto educacional.  

Após ajustes sugeridos, o aplicativo foi aplicado durante uma roda de conversa 

com estudantes do EMI do campus Rio do Sul, ocasião em que foi apresentado aos 

estudantes o aplicativo. Essa dinâmica realizada é uma proposta de momentos futuros, 

em que as comissões de PAE ou servidores dos campi poderão realizar a apresentação 

do PAE através do aplicativo, principalmente para as turmas ingressantes no IFC, que 

foram as que mais apresentaram dificuldade de entendimento no processo. Também, a 

partir da utilização do produto educacional pelos estudantes, é possível que haja uma 

procura menor dos estudantes com dúvidas aos servidores, pois eles poderão ir 

diretamente ao aplicativo para saná-las. 

Ainda, após a roda de conversa, abriu-se a avaliação via questionário on-line 

com estudantes do EMI dos 15 campi do IFC. Foi enviado e-mail aos estudantes que 

receberam o auxílio do PAE em 2021, mas na mensagem enviada a eles foi informado 

que eles poderiam compartilhar o aplicativo e o questionário com seus colegas. O 

questionário teve a participação de 41 estudantes, apenas os campi Luzerna e São 

Francisco do Sul não tiveram participantes, e o campus mais cooperativo foi Rio do 

Sul, com 12 respondentes (29,3%), em razão da roda de conversa ter acontecido lá. 



Dos respondentes, a maioria tem idade de até 17 anos (75,6%). Dos 

respondentes, 51,2% é do 2 ano do EMI, 24,4% do primeiro ano e 22% do terceiro 

ano. Apenas 7 estudantes (17,1%), nunca receberam o auxílio do PAE. 75,6% dos 

respondentes abriram o aplicativo no seu celular, 22% no notebook/computador.  

A respeito da opinião dos estudantes sobre o Descomplica PAE, 92,7% gostou 

do layout do DP, considera o aplicativo útil para os estudantes que ingressam no IFC e 

também considera que as informações apresentadas sobre o PAE e o Pnaes estão 

claras. Além disso, 90,2% entendem que as informações sobre a história da AE 

contribuem para ampliar sua compreensão sobre esse tema. Para 92,7%, a aba 

“Dúvidas” contribui para esclarecer algumas questões sobre o PAE e a AE, e o 

“Glossário” contribui para 90,2%, três estudantes discordam destas duas afirmativas 

sobre as respectivas abas. Também 92,7% têm a opinião de que a aba “Quiz” é útil 

para a compreensão dos temas sobre AE e PAE.  

Dentre os respondentes, 37 (90,2%) indicariam o aplicativo para outra pessoa; 

dois não indicariam. Na pergunta aberta, não obrigatória, sobre se havia dúvida sobre 

o PAE e a AE que não havia sido apresentada no aplicativo, todos os 16 respondentes 

informaram não haver. Na última pergunta, aberta e não obrigatória também, era 

solicitado aos participantes que deixassem sua opinião, sugestão de melhoria, elogio 

ou algum comentário que quisessem fazer a respeito do Descomplica PAE, as 

respostas foram positivas, pois os estudantes teceram elogios ao produto educacional 

e apenas dois sugeriram melhoria. 

Na sequência, apresenta-se o início (em razão do tamanho e espaços 

disponíveis) da página inicial e das abas do aplicativo “Descomplica PAE” acessado 

através de notebook/computador (no celular o layout altera um pouco, pois se adapta à 

tela), que pode ser acessado através do endereço https://descomplicapae.com/. 

 



Figura 1 – Página inicial do aplicativo Descomplica PAE 

 
Fonte: https://descomplicapae.com/. Acesso em: 23 out. 2021. 

 

Figura 2 – Aba “Sobre” do aplicativo Descomplica PAE 

 
Fonte: https://descomplicapae.com/. Acesso em: 23 out. 2021. 



Figura 3 – Aba “PAE” do aplicativo Descomplica PAE 

 
Fonte: https://descomplicapae.com/. Acesso em: 23 out. 2021. 

 

Figura 4 – Aba “Pnaes” do aplicativo Descomplica PAE 

 
Fonte: https://descomplicapae.com/. Acesso em: 23 out. 2021. 

 



Figura 5 – Aba “história” do aplicativo Descomplica PAE 

 
Fonte: https://descomplicapae.com/. Acesso em: 23 out. 2021. 

 

Figura 6 – Aba “Dúvidas” do aplicativo Descomplica PAE 

 
Fonte: https://descomplicapae.com/. Acesso em: 23 out. 2021. 

 



Figura 7 – Aba “Glossário” do aplicativo Descomplica PAE 

 
Fonte: https://descomplicapae.com/. Acesso em: 23 out. 2021. 

 
Figura 8 – Aba “Quiz” do aplicativo Descomplica PAE 

 
Fonte: https://descomplicapae.com/. Acesso em: 23 out. 2021. 

 



Figura 9 – Aba “Contatos” do aplicativo Descomplica PAE 

 
Fonte: https://descomplicapae.com/. Acesso em: 23 out. 2021. 
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