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RESUMO

O trabalho busca analisar o conjunto de políticas públicas em torno da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), tendo como foco a realidade da unidade localizada na

cidade de Frutal. A constituição de um cenário urbano universitário é analisado, principalmente as características que se apresentam como norteadores da vida estudantil. A base

teórica é apoiada nos trabalhos de Marialice Foracchi, principalmente relacionada com o tema juventude, fenômenos estudantis, a condição de estudante universitário e o

movimento estudantil. A condição de classe tem um destaque fundamental na compreensão das condições sociais as quais estão inseridos os estudantes na sociedade. A

pesquisa é importante para identificar aspectos discutidos a partir dos estudos sobre juventudes para o maior entendimento da dinâmica educacional da UEMG, o que contribui

para decifrar os desafios dessa realidade social. O percurso metodológico envolveu a revisão bibliográfica, a coleta de dados de documentos estudantis e oficiais da universidade,

além de relatos orais. Atos administrativos, portarias, informes e notas oficiais são documentos importantes para o entendimento das políticas universitárias. As primeiras

conclusões que podem ser obtidas na pesquisa apontam para a inexistência de políticas públicas universitárias nas áreas de assistência estudantil e de práticas culturais dos

estudantes. Logo, a baixa capacidade de fixação e de permanência dos estudantes de determinadas origens sociais na universidade subtrai uma parte significativa do que

podemos chamar de experiência universitária, o que compromete projetos de futuro e o melhor aproveitamento dos potenciais dos estudantes no ambiente universitário. 
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