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APRESENTAÇÃO

Caro(a) estudante, 

Esta cartilha foi elaborada com o intuito 
de lhe trazer informações sobre os pro-
gramas assistenciais que fazem parte da 
Política de Assistência Estudantil do IF 
Farroupilha – Campus São Vicente do Sul. 

Tratam-se de programas dos quais todos 
os alunos matriculados na Instituição 
podem ter acesso, bem como de progra-
mas específicos para aqueles em vulne-
rabilidade social. 

Esperamos que, com ela, você tenha em 
mãos um instrumento informativo prá-
tico para acessar a qualquer momento 
que desejar e precisar. 

Tenha uma ótima leitura!
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POLÍTICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS
DE PERMANÊNCIA E ÊXITO
O Programa de Permanência 
e Êxito (PPE) foi estabeleci-
do com a finalidade de soli-
dificar a oferta da educação 
profissional e tecnológica de 
qualidade e promover ações 
coerentes que incentivem os 
estudantes e permanecerem 
nos seus cursos e obtenham 
êxito nos estudos.
No contexto do Instituto Fe-
deral Farroupilha, o Conselho 
Superior aprovou o Programa 
de Permanência e Êxito (PPE), 
pela Resolução CONSUP nº 

178/2014, de 28 de novem-
bro de 2014. Esse documento 
orienta todas ações referen-
tes à Assistência Estudantil 
(AE) com foco na garantia do 
acesso, da permanência e do 
êxito acadêmico. 
A Resolução CONSUP nº 
137/2015, de 04 de dezem-
bro de 2015, altera a redação, 
organiza os artigos e inclui 
o auxílio à participação de 
eventos e o auxílio ao estu-
dante atleta. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Constituição Federal/88 - “A 
educação, direito de todos e 
dever do Estado e da famí-
lia, será promovida e incen-
tivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualifica-
ção para o trabalho”. 
Programa Nacional de As-
sistência Estudantil (PNAES), 
disposto pelo Decreto Pre-
sidencial nº 7.234, de 19 de 

julho de 2010 - “As ações de 
assistência estudantil serão 
executadas por instituições 
federais de ensino superior, 
abrangendo os Institutos Fe-
derais de Educação, Ciência 
e Tecnologia, considerando 
suas especificidades, as áre-
as estratégicas de ensino, 
pesquisa e extensão e aque-
las que atendam às necessi-
dades identificadas por seu 
corpo discente”.

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO
IF FARROUPILHA
É uma Política de Ações que 
objetiva garantir o acesso, o 
êxito, a permanência e a par-
ticipação de seus alunos no 
espaço escolar, na perspecti-
va da inclusão social, forma-
ção ampliada, produção de 
conhecimento e melhoria do 
desempenho acadêmico. 
No IF Farroupilha, caracte-
riza-se como Auxílio de As-
sistência Estudantil aquele 
oriundo dos recursos do Pro-

grama Nacional de Assistên-
cia Estudantil (PNAES) ou da 
matriz orçamentária da ins-
tituição, concedido ao estu-
dante regularmente matricu-
lado. 
Tem como público alvo os es-
tudantes matriculados nos 
cursos presencias da oferta 
regular do IF Farroupilha do 
Ensino Técnico Integrado, En-
sino Técnico Subsequente e 
Ensino Superior.
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PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – CAMPUS 
SÃO VICENTE DO SUL (PAE)

4.1 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE (ABRAN-
GÊNCIA GERAL)

Concessão de alimentação 
completa e balanceada, com 
acompanhamento nutricio-
nal. Benefício disponível em 

todos os dias da semana, 
com café da manhã, almoço 
e janta, servido no refeitório 
do próprio Campus.

Assistência à sua saúde atra-
vés de atendimento médico, 
odontológico, de enferma-
gem e psicológico, sendo 
todos os serviços gratuitos. 
Objetivam a promoção e a 
prevenção da saúde, na pers-

pectiva da educação em saú-
de por meio da adoção de 
hábitos de vida saudáveis, 
colaborando com o bem-es-
tar físico, psíquico e social 
dos estudantes. 

É o acompanhamento do 
processo de ensino e apren-
dizagem, através do Setor de 
Apoio Pedagógico (SAP), que 
mantém programas de con-
trole, orientação, frequência 
e aproveitamento escolar, 
sempre envolvendo as famí-

lias no processo. Objetivam 
a orientação educacional, 
no sentido de preparar o es-
tudante para enfrentar os 
desafios cotidianos da vida 
acadêmica e atuar como pro-
tagonista do seu processo 
educativo. 

Tem como objetivo fortale-
cer e incentivar a formação 
e a participação do estudan-

te em eventos culturais e/ou 
desportivos em âmbito local, 
regional e nacional.

Voltado para o estudante in-
gressante no Ensino Médio 
Integrado. Oferece apoio nas 
suas dificuldades de aprendi-
zagem de conteúdos funda-
mentais da Educação Básica. 
Objetiva minimizar deficiên-
cias em relação à aprendiza-
gem, com vistas a favorecer 
um melhor desempenho aca-

dêmico. Para isso, são ofere-
cidas aulas extracurriculares, 
ministradas por estudantes 
monitores, todos seleciona-
dos por edital específico do 
Programa. Participa aquele 
aluno que o professor enca-
minha, caso ele sinta algu-
ma dificuldade ou através do 
Conselho de Classe. 

A monitoria é uma atividade 
discente que auxilia o pro-
fessor, monitorando grupos 
de estudantes em projetos 
acadêmicos ou com dificul-
dades de aprendizagem. É 
destinado ao reforço escolar 
em componentes curricu-

lares ou atividades de labo-
ratório, articulando teoria e 
prática, com destinação de 
Bolsa Incentivo de Monitoria 
para o estudante.  Aprovado 
pela Resolução nº 046/2016 
do Conselho Superior do IF 
Farroupilha (CONSUP).

• Alimentação estudantil:

• Assistência à Saúde:

• Acompanhamento e Suporte ao Ensino:

• Acolhimento ao estudante com dificuldade acadêmica: 

• Projetos de Monitoria:

• Incentivo à Participação Cultural e Esportiva:
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Apoio às atividades de inclu-
são social a estudantes com 
necessidades educacionais 
específicas. As ações são ope-

racionalizadas pelo Núcleo 
de Atendimento às Pessoas 
com Necessidades Educacio-
nais Específicas (NAPNE).

Destinado ao estudante ma-
triculado no IF Farroupilha 
em cursos presenciais, que 
ao longo do itinerário forma-
tivo passou a estar em situa-
ção de vulnerabilidade socio-

econômica por caso fortuito. 
É concedido através de estu-
do socioeconômico e parecer 
técnico emitido por profissio-
nal do serviço social. 

4.2 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE EM VUL-
NERABILIDADE SOCIAL

Programa implementado através dos seguintes benefícios fi-
nanceiros, estendidos aos estudantes que se encontram em 
vulnerabilidade social: 

Destinado aos estudantes 
matriculados no IF Farroupi-
lha em cursos presenciais ou 
na modalidade de Educação 

a Distância (EAD), com efe-
tiva frequência e com renda 
familiar per capita de até um 
salário mínimo e meio.

Destinado aos estudantes 
matriculados no IF Farrou-
pilha em cursos presenciais 
ou EAD, que apresentem po-
tencial de destaque em al-
guma modalidade esportiva 
ofertada no Campus, com 

a finalidade de fomentar as 
práticas desportivas, ampliar 
a participação da instituição 
em eventos desportivos e na 
divulgação das atividades do 
IF Farroupilha junto à socie-
dade. 

O objetivo da Moradia Estu-
dantil é ofertar um espaço de 
residência junto ao Campus, 
com condições básicas para o 
desenvolvimento acadêmico 
dos estudantes, garantindo a 
permanência e prevenindo a 
evasão estudantil. Para usu-

fruir do benefício da Moradia 
Estudantil os estudantes de-
vem ser migrantes em vulne-
rabilidade socioeconômica, 
sendo selecionados através 
de edital ou processo seletivo 
de acordo com o número de 
vagas ofertadas.

• Necessidades Educacionais Específicas:

• Auxílio Eventual:

• Auxílio Permanência:

• Auxílio Atleta:

• Moradia Estudantil:

4.2.1 Quem pode requerer esses benefícios? 

• Regularmente matriculado; 
• Que possui renda familiar 
per capita de até um salário 
mínimo e meio; 
• Que apresenta condições de 
vulnerabilidade social;
• Que está na iminência de 
evasão escolar em razão das 

condições socioeconômicas. 
• No caso do auxílio atleta, es-
tar praticando alguma moda-
lidade esportiva ofertadas no 
Campus, com acompanha-
mento de professor orienta-
dor.

O estudante:
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4.2.2 Como se dá o seu ingresso nos programas?

Seu ingresso no programa 
está condicionado à seleção 
socioeconômica através de 
edital específico, sendo rea-
valiada sua situação socioe-

conômica no final do período 
letivo ou no início do período 
letivo subsequente, para ve-
rificação de continuidade do 
benefício.

PERGUNTAS FREQUENTES

Considera-se vulnerabilida-
de social, para os fins de re-
cebimento de auxílios: famí-
lias e indivíduos com perda 
ou fragilidade de vínculos de 
afetividade, pertencimento e 
sociabilidade; ciclos de vida; 
identidades estigmatizadas 
em termos étnico, cultural ou 
sexual; desvantagem pesso-
al resultante de deficiências; 
exclusão pela pobreza e/ou 

no acesso às demais políticas 
públicas; uso de substâncias 
psicoativas; diferentes for-
mas de violência advinda do 
núcleo familiar, grupos e indi-
víduos; inserção precária ou 
não inserção no mercado de 
trabalho formal e informal; 
estratégias e alternativas di-
ferenciadas de sobrevivência 
que podem representar risco 
pessoal e social.

Cabe ao profissional do ser-
viço social a realização do 
processo de análise socioeco-
nômica, que deve considerar 
a renda e a situação socioe-
conômica do estudante, po-
dendo, para tanto, utilizar-se 
dos instrumentos que consi-
derar mais adequados para 
o cumprimento da finalidade 
proposta. Para tanto, é reali-
zado um estudo socioeconô-
mico, no qual são observadas 

a renda per capita familiar, a 
composição da família, bem 
como situações de moradia, 
trabalho, despesas, depen-
dência econômica, saúde da 
família e outras. Enfim, diver-
sos elementos ou situações 
contextuais são apreciados 
durante a análise, a fim de 
construir um parecer funda-
mentado na realidade social 
do estudante. 

O que é vulnerabilidade social?

Como saber se o estudante está em vulnerabilidade social?

É a soma da renda de todos 
os membros da família, divi-
dida pelo número de pesso-
as que vivem dessa renda. 
Exemplo: Na sua casa são 5 
pessoas, você, 2 irmãos, pai 

e mãe. Se apenas o seu pai 
trabalha, pega-se o valor que 
ele recebe mensalmente e di-
vide-se por 5. Caso pai e mãe
possuam renda, somam-se as 
duas rendas e divide-se por 5. 

O que é renda familiar per capita?
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A Moradia Estudantil do IF 
Farroupilha é destinada, 
prioritariamente, aos estu-
dantes em situação de vul-
nerabilidade socioeconômica 
e a estudantes menores de 
idade. Para concorrer a uma 
vaga na moradia estudantil o 
estudante deverá estar ma-
triculado em curso ofertado 
pelo Campus e se enquadrar 

em um dos pré-requisitos 
estabelecidos em edital. Ge-
ralmente, os editais são lan-
çados antes da data das ma-
trículas - para novos alunos 
- e no momento da realiza-
ção das mesmas é realizada 
a entrega da documentação 
junto à Coordenação de As-
sistência Estudantil (CAE).

A concessão se dá por meio 
de edital próprio, elaborado 
pela Diretoria de Assistência 
Estudantil (DAE) em conjunto 
com as Coordenações de As-
sistência Estudantil (CAEs) e 
amplamente divulgado pelo 

Campus. Cabe ao estudante 
a leitura, inscrição e atenção 
aos prazos para a entrega de 
documentação, bem como 
da solicitação da mesma nos 
setores responsáveis.

A seleção se dá por edital, de 
fluxo contínuo, divulgado no 
primeiro semestre em até 45 
dias do início do ano letivo, 
no caso da participação em 
eventos. O estudante deverá 
solicitá-lo com antecedência 
de 30 dias, apresentando a 
seguinte documentação: 
• Requerimento do auxílio 
participação em eventos, 
devidamente preenchido e  
assinado pelo aluno e pelo 
orientador e/ou coordena-
dor, se houver, constando 
uma justificativa quanto à 

importância da sua participa-
ção no evento;
• Programação do evento;
• Aceite do trabalho para pu-
blicação/apresentação ou 
comprovante de inscrição, no 
caso de ouvinte;
• Autorização assinada pelo 
responsável, quando o aluno 
for menor de idade;
• Apresentação dos dados 
bancários de conta em nome 
do aluno; 
• Atestado de frequência. 

Como concorrer a uma vaga para a moradia estudantil?

Como os estudantes podem ter acesso ao benefício Auxílio 
Permanente?

Como os estudantes podem ter acesso ao benefício Partici-
pação em Eventos?

Como os estudantes podem ter acesso ao benefício Auxílio 
Atleta?
O Auxílio Atleta é destinado 
aos estudantes matriculados 
no IF Farroupilha que prati-
cam alguma modalidade es-
portiva ofertadas no Campus, 
com acompanhamento de 
professor orientador, o qual 
elabora um plano de treino 
firmado entre o estudante e 
a instituição. O aluno é ava-

liado pela Junta Desportiva 
do Campus (JDC), nomeada 
e constituída formalmente, a 
qual é responsável por con-
duzir o processo de seleção 
dos estudantes que serão 
beneficiados, bem como de 
acompanhá-los no que tange 
ao recebimento do auxílio. 
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Sim. Todos os benefícios são 
cumulativos. O estudante 
pode concorrer a quantos au-

xílios/bolsas ele quiser, mas 
não quer dizer que receberá 
todos os solicitados.

As ações da política de assis-
tência estudantil dependem 
de recursos orçamentários, 
portanto, o número de be-

neficiários depende também 
dos recursos disponíveis e da 
comprovação da situação de 
vulnerabilidade social.

Sim. Desde que sejam obser-
vadas as condições de vulne-
rabilidade da família e que o 

recurso orçamentário esteja 
disponível.

- O Auxílio Permanência por 
até 10 (dez) meses no ano, a 
partir do mês de publicação 
do Edital, a ser publicado até 
final do primeiro mês do iní-
cio do ano letivo.
- O Auxílio Eventual terá vi-
gência conforme definido 
pelo profissional de servi-
ço social, contanto que não      

ultrapasse o término do ano 
letivo em que se iniciou a
concessão do mesmo.
- O Auxílio Transporte terá 
vigência durante o prazo de 
duração do curso previsto no 
Plano Pedagógico do Curso 
(PPC), excluído o período de 
férias e trancamento de ma-
trícula. 

Não. Você deverá candidatar-
-se novamente todos os anos 
ou semestre, ou quando aca-
bar a vigência do pagamento 

de acordo com o Edital. Fique 
atento, para não perder os 
prazos!

• Apresentar infrequência 
maior que 25% no mês;
• Possuir duas infrações mé-
dias, conforme regulamento 

de convivência discente;
• Cancelamento ou tranca-
mento de matrícula. 

Posso concorrer/receber mais de um benefício? 

Todos os que se inscrevem no Programa de Atendimento 
ao Estudante em Vulnerabilidade Social são beneficiados? 

Pessoas da mesma família podem ser beneficiadas? 

Por quanto tempo o estudante beneficiado recebe o auxí-
lio?

A renovação do benefício é automática? 

Em que situações o estudante pode perder o benefício?

Quais as etapas para a concessão de benefícios financei-
ros?
• Lançamento de edital (o es-
tudante deve ler todo o edi-
tal para verificar critérios, 
prazos e documentos neces-
sários para requerer o be-
nefício) no site https://www.
iffarroupilha.edu.br/editais-
-alunos; 
• Inscrição e entrega de docu-
mentação (no edital constará 
o modo de inscrição e onde 

entregar a documentação); 
• Análise documental (perío-
do em que o(a) Assistente So-
cial analisa a documentação 
recebida); 
• Entrevista e/ou visita domi-
ciliar, quando necessária (pe-
ríodo em que o(a) Assistente 
Social faz entrevista com os 
candidatos ao benefício e/ou 
os visita em seus domicílios, 
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Onde podem ser obtidas mais informações a respeito da 
Assistência Estudantil? 

Coordenação de Assistência Estudantil (CAE)
(55) 3257-4171 
(55) 3257-4172
cae.svs@iffar.edu.br

Assistência Estudantil
(55) 3257-4171
margarete.saucedo@iffar.edu.br

Serviços de Auxílios e Bolsas
(55) 3257-4170
maria.moro@iffar.edu.br

Site institucional/Assistência Estudantil
https://www.iffarroupilha.edu.br/assist%C3%AAncia-estu-
dantil/apresentacao-ae

Site institucional/Publicação de Editais
https://www.iffarroupilha.edu.br/editais-alunos
https://www.iffarroupilha.edu.br/editais

se houver necessidade); 
• Divulgação do resultado no 
site do IFFarroupilha – Cam-
pus São Vicente do Sul; 
• Recurso contra o resultado 
(prazo para que o estudante 
conteste o resultado, confor-
me edital); 
• Divulgação do Resultado Fi-

nal no site do Campus. 
• Após o resultado final, a
Comissão de Assistência Estu-
dantil pode realizar reunião 
com os estudantes seleciona-
dos para dar informes, como: 
compromissos do estudante, 
forma de pagamento da bol-
sa etc. 
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Os benefícios e auxílios são um direito do es-
tudante para garantir a sua permanência na 
Instituição, sendo que, para isso, deverá preen-
cher os critérios socioeconômicos estabeleci-
dos. O estudante que não cumprir com os seus 
deveres terá o benefício e ou auxílio suspenso 

e ou cancelado.

Fique atento às normas, regulamentos e aos 
prazos de cada auxílio e bolsa.

LEMBRE-SE
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