


APRESENTAÇÃO

Caro(a) estudante, 

Esta cartilha foi elaborada com o intui-
to de lhe trazer informações sobre os 
programas assistenciais que fazem par-
te da Política de Assistência Estudantil 
do IF Farroupilha – Campus São Vicente 

do Sul. 

Tratam-se de programas dos quais to-
dos os alunos matriculados na Institui-
ção podem ter acesso, bem como de 
programas específicos para aqueles em 

vulnerabilidade 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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Você sabia que ao ingres-
sar no Instituto Federal 
Farroupilha, além do En-
sino Gratuito e de quali-
dade, você participa de 
Programas de Assistência 
Estudantil, que visam o 
seu crescimento pessoal, 
a sua permanência, seu 
êxito e que são estendi-
dos a todos os alunos ma-
triculados na Instituição?
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• Alimentação estudantil: Concessão de alimentação completa e balanceada, 
com acompanhamento nutricional. Benefício disponível em todos os dias da se-
mana, com café da manhã, almoço e janta, servido no refeitório do próprio Cam-
pus. 

• Assistência à Saúde: Assistência à sua saúde através de atendimento médico, 
odontológico, de enfermagem e psicológico, sendo todos os serviços gratuitos. 
Objetivam a promoção e a prevenção da saúde, na perspectiva da educação em 
saúde por meio da adoção de hábitos de vida saudáveis, colaborando com o bem-
-estar físico, psíquico e social dos estudantes. 

• Acompanhamento e Suporte ao Ensino: É o acompanhamento do processo de 
ensino e aprendizagem, através do Setor de Apoio Pedagógico (SAP), que man-
tém programas de controle, orientação, frequência e aproveitamento escolar, 
sempre envolvendo as famílias no processo. Objetivam a orientação educacional, 
no sentido de preparar o estudante para enfrentar os desafios cotidianos da vida 
acadêmica e atuar como protagonista do seu processo educativo. 
 
• Incentivo à Participação Cultural e Esportiva: Tem como objetivo fortalecer 
e incentivar a formação e a participação do estudante em eventos culturais e/ou 
desportivos em âmbito local, regional e nacional.

• Acolhimento ao estudante com dificuldade acadêmica: Voltado para o estu-
dante ingressante no Ensino Médio Integrado. Oferece apoio nas suas dificulda-
des de aprendizagem de conteúdos fundamentais da Educação Básica. Objetiva 
minimizar deficiências em relação à aprendizagem, com vistas a favorecer um 
melhor desempenho acadêmico. Para isso, são oferecidas aulas extracur-              
riculares, ministradas por estudantes monitores, todos selecionados por edital 
específico do Programa. Participa aquele aluno que o professor encaminha, caso 
ele sinta alguma dificuldade ou através do Conselho de Classe. 

• Projetos de Monitoria: A monitoria é uma atividade discente que auxilia o 
professor, monitorando grupos de estudantes em projetos acadêmicos ou com 
dificuldades de aprendizagem. É destinado ao reforço escolar em componentes 
curriculares ou atividades de laboratório, articulando teoria e prática, com desti-
nação de Bolsa Incentivo de Monitoria para o estudante.  

• Necessidades Educacionais Específicas: Apoio às atividades de inclusão social 
a estudantes com necessidades educacionais específicas. As ações são operacio-
nalizadas pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacio-
nais Específicas (NAPNE).

TAIS COMO:
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E que além dos progra-
mas, de abrangência ge-
ral, a Instituição ainda 
oferta benefícios especí-
ficos aos estudantes que 
se encontram em vulne-
rabilidade social, que lhe 
darão suporte financei-
ro para que você conclua 
seus estudos?
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• Auxílio Eventual: Destinado ao estudante matriculado no IF Farroupilha em 
cursos presenciais, que ao longo do itinerário formativo passou a estar em situ-
ação de vulnerabilidade socioeconômica por caso fortuito. É concedido através 
de estudo socioeconômico e parecer técnico emitido por profissional do serviço 
social. 

• Auxílio Permanência: Destinado aos estudantes matriculados no IF Far-
roupilha em cursos presenciais ou na modalidade de Educação a Distância (EAD), 
com efetiva frequência e com renda familiar per capita de até um salário mínimo 
e meio. 

• Auxílio Atleta: Destinado aos estudantes matriculados no IF Farroupilha 
em cursos presenciais ou EAD, que apresentem poten-
cial de destaque em alguma modalidade espor-
tiva ofertada no Campus, com a finalidade 
de fomentar as práticas desportivas, 
ampliar a participação da institui-
ção em eventos desportivos e na 
divulgação das atividades do IF 
Farroupilha junto à socieda-
de. 

• Moradia Estudan-
til:   Espaço de residên-
cia junto ao Campus, 
com condições básicas 
para o desenvolvimen-
to acadêmico dos es-
tudantes, garantindo 
a permanência e pre-
venindo a evasão estu-
dantil. Para usufruir do 
benefício da Moradia Estu-
dantil os estudantes devem 
se inscrever e ser seleciona-
dos através de edital ou proces-
so seletivo de acordo com o número 
de vagas ofertadas.

TAIS COMO:
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Quem pode requerer esses benefícios?
O estudante:  
• 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, estar praticando alguma modalidade es-
portiva ofertadas no Campus, com acompanhamento de professor 
orientador.

Como se dá o seu ingresso nos programas?
Seu ingresso no programa está condicionado à seleção socioeconômi-
ca através de edital específico, sendo reavaliada sua situação socioe-
conômica no final do período letivo ou no início do período letivo sub-
sequente, para verificação de continuidade do benefício.
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O que é considerado vulnerabilidade social?

O termo vulnerabilidade social refere-se à situação socioeconômica de gru-
pos de pessoas com poucos recursos financeiros, de moradia, educação e 
acesso a oportunidades para seu desenvolvimento enquanto cidadão.
Considera-se vulnerabilidade social, para os fins de recebimento de auxílios: 
condições precárias de moradia e saneamento, meios de subsistência inexis-
tentes e ausência de um ambiente familiar.

Como saber se o estudante está em vulnerabilidade social?

Cabe ao profissional do serviço social a realização do processo de análise so-
cioeconômica, que deve considerar a renda e a situação socioeconômica do 
estudante, podendo, para tanto, utilizar-se dos instrumentos que considerar 
mais adequados para o cumprimento da finalidade proposta. Para tanto, é 
realizado um estudo socioeconômico, no qual são observadas a renda per 
capita familiar, a composição da família, bem como situações de moradia, 
trabalho, despesas, dependência econômica, saúde da família e outras. En-
fim, diversos elementos ou situações contextuais são apreciados durante a 
análise, a fim de construir um parecer fundamentado na realidade social do 
estudante. 

O que é renda familiar per capita?

É a soma da renda de todos os membros da família, dividida pelo número de 
pessoas 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 rece-
be mensalmente e divide-se por 5. Caso pai e mãe possuam renda, somam-se 
as duas rendas e divide-se por 5. 

Como concorrer a uma vaga para a moradia estudantil? 

A Moradia Estudantil do IF Farroupilha é destinada, prioritariamente, aos es-
tudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e a estudantes me-
nores de idade. Para concorrer a uma vaga na moradia estudantil o estudan-
te deverá estar matriculado em curso ofertado pelo Campus e se enquadrar 
em um dos pré-requisitos estabelecidos em edital. Geralmente, os editais 
são lançados antes da data das matrículas - para novos alunos - e no
momento da realização das mesmas é realizada a entrega da docu
mentação junto à Coordenação de Assistência Estudantil (CAE).

SANANDO DÚVIDAS
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Como os estudantes podem ter acesso ao benefício Auxílio Permanente?

A concessão se dá por meio de edital próprio, elaborado pela Diretoria de As-
sistência Estudantil (DAE) em conjunto com as Coordenações de Assistência 
Estudantil (CAEs) e amplamente divulgado pelo Campus. Cabe ao estudante 
a leitura, inscrição e atenção aos prazos para a entrega/envio de documenta-
ção, bem como da solicitação da mesma nos setores responsáveis.

Como os estudantes podem ter acesso ao benefício Participação em Even-
tos?

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 se-
guinte documentação: 
• Requerimento do auxílio participação em eventos, devidamente preenchido 
e assinado pelo aluno e pelo orientador e/ou coordenador, se houver, cons-
tando uma justificativa quanto à importância da sua participação no evento;
• Programação do evento;
• Aceite do trabalho para publicação/apresentação ou comprovante de inscri-
ção, 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 os estudantes podem ter acesso ao benefício Auxílio Atleta? 

O Auxílio Atleta é destinado aos estudantes matriculados no IF Farroupilha que 
praticam alguma modalidade esportiva ofertadas no Campus, com acompa-
nhamento de professor orientador, o qual elabora um plano de treino firma-
do entre o estudante e a instituição. O aluno é avaliado pela Junta Desportiva 
do Campus (JDC), nomeada e constituída formalmente, a qual é responsável 
por conduzir o processo de seleção dos estudantes que serão beneficiados, 
bem como de acompanhá-los no que tange ao recebimento do auxílio. 

Posso concorrer/receber mais de um benefício?

Sim. Todos os benefícios são cumulativos. O estudante pode concorrer a quan-
tos auxílios/bolsas ele quiser, mas não quer dizer que receberá todos os soli-
citados. 

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

As ações da política de assistência estudantil dependem de recursos orçamen-
tários, portanto, o número de beneficiários depende também dos recursos 
disponíveis e da comprovação da situação de vulnerabilidade social.

Pessoas da mesma família podem ser beneficiadas?

Sim. Desde que sejam observadas as condições de vulnerabilidade da família 
e que o recurso orçamentário esteja disponível.

Por quanto tempo o estudante beneficiado recebe o auxílio?

- O Auxílio Permanência por até 10 (dez) meses no ano, a partir do mês de pu-
blicação do Edital, a ser publicado até final do primeiro mês do início do ano 
letivo.

- O Auxílio Eventual terá vigência conforme definido pelo profissional de ser-
viço social, contanto que não ultrapasse o término do ano letivo em que se 
iniciou a concessão do mesmo.

A renovação do benefício é automática?

Não. Você deverá candidatar-se novamente todos os anos ou semestre, ou 
quando acabar a vigência do pagamento de acordo com o Edital. Fique atento, 
para não perder os prazos!

Em que situações o estudante pode perder o benefício?

• Apresentar infrequência maior que 25% no mês;
• Possuir duas infrações médias, conforme regulamento de convivência dis-
cente;
• Cancelamento ou trancamento de matrícula. 

Quais as etapas para a concessão de benefícios financeiros?

• Lançamento de edital (o estudante deve ler todo o edital para
verificar critérios, prazos e documentos necessários para requerer o
benefício) no site https://www.iffarroupilha.edu.br/editais-alunos; 

SANANDO DÚVIDAS

11



• Inscrição e entrega de documentação (no edital constará o modo de inscri-
ção e onde entregar a documentação); 
• Análise documental (período em que o(a) Assistente Social analisa a docu-
mentação recebida); 
• Entrevista e/ou visita domiciliar, quando necessária (período em que o(a) As-
sistente Social faz entrevista com os candidatos ao benefício e/ou os visita em 
seus domicílios, se houver necessidade); 
• Divulgação do resultado no site do IFFarroupilha – Campus São Vicente do 
Sul; 
• Recurso contra o resultado (prazo para que o estudante conteste o resulta-
do, conforme edital); 
• Divulgação do Resultado Final no site do Campus. 
• Após o resultado final, a Comissão de Assistência Estudantil pode realizar 
reunião com os estudantes selecionados para dar informes, como:
compromissos do estudante, forma de pagamento da bolsa etc. 

Onde podem ser obtidas mais informações a respeito da Assistência Es-
tudantil? 

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-estudantil/apresenta-
cao-ae

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

SANANDO DÚVIDAS
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Lembre-se!!!
Os benefícios e auxílios são um direito do estudan-
te para garantir a sua permanência na Instituição, 
sendo que, para isso, deverá preencher os crité-
rios socioeconômicos estabelecidos. O estudante 
que não cumprir com os seus deveres terá o bene-
fício e ou auxílio suspenso e ou cancelado.

Fique atento às normas, regulamentos e aos pra-
zos de cada auxílio e bolsa.
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