MINISTERIO DA EDUCAcAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAcAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA.
CONSELHO SUPERIOR
RESOLUCAO N° 147/2016-CONSUP DE 08 DE SETEMBRO DE 2016
REGULAMENTA A POLITICA DE ASSISTENCIA
ESTUDANTIL NO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAcAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAIFPA.

O PRESIDENTS DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAcAO,

•

CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA, nomeado atraves do Decreto Presidencial de 02 de abril
de 2015, publicado no D.O.U. de 06 de abril de 2015, secao 2, pagina 1, empossado no dia
28.04.2015, no use de suas atribuic.Oes legais, e considerando o disposto no processo administrativo
no 23051.016678/2016-80.
CONSIDERANDO, os principios referendados na Declaracao Universal de Direitos Humanos;
CONSIDERANDO, a Constituicao Federal de 1988, art. 205 e art. 206, I;
CONSIDERANDO, a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao (LDB), art. 3°, de 1996,
CONSIDERANDO, o Estatuto da Crianca e do Adolescente, art. 53, I, (Lei n° 8.069/90-ECA);
CONSIDERANDO, a lei n°11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educacao Profissional, Cientifica e
TecnolOgica, cria os Institutos Federais de Educacao, Ciencia e Tecnologia, e dá outras providencias;
CONSIDERANDO, o Decreto n°7.234/2010, que dispOe acerca do Programa Nacional de Assistencia
Estudantil (PNAES);
CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentaciio da politica de assistencia estudantil no ambito do
IFPA;

110 CONSIDERANDO, a necessidade de rever as disposicOes previstas na Resolucao 134/2012- CONSUP de 04
de dezembro de 2012, ora revogada pela Resolucio em tela;
CONSIDERANDO, as deliberacOes coletivas do I Forum de Assistencia Estudantil do IFPA, realizado no
periodo de 04 a 06 de marco de 2015;

Resolve:
Art.!° Aprovar o Regulamento da Politica de Assistencia Estudantil deste Institute Federal de
Educacio, Ciencia e Tecnologia do Para, conforme deliberacao tomada na 43a Reunido Ordinaria do
CONSUP, realizada no dia 01 de setembro de 2016.
CAPITULO I
SEcA0 I
DISPOSICOES INICIAIS
Art.2° A Politica de Assistencia Estudantil do Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do
Para- IFPA norteia-se por urn conjunto de principios e dirctrizes que devem orientar a construcao de

programas e projetos da assistencia estudantil, com objetivo de garantir ao estudante acesso, permanencia e
exito em seu percurso academico.
Art.3° A Assistencia ao estudante devera considerar a relevancia de viabilizar oportunidades ao
estudante, contribuindo para a melhoria do seu desempenho academico, agindo preventivamente nas
situacties de retencao e evasao escolar decorrentes, sobretudo, da insuficiencia de condicoes financeiras.
Art.4° Para os estudantes contemplados corn recursos da assistencia estudantil em que haja selecao
exclusivamente por crit6rios de vulnerabilidade social, nao se exigira contrapartida laborativa.
Paragrafo Onico: 0 campus que nao possui um setor especifico para execucao das acOes da
assistencia estudantil devera compor, mediante Portaria, comissao responsavel para desenvolver programas e
projetos da assistencia estudantil.
Art.5° A assistencia estudantil no campus podera ser composts, entre outros profissionais, por
assistente social, pedagogo ou tecnico em assuntos educacionais e psicOlogo.
Art.6°A analise da situacao de vulnerabilidade socioeconomica cabers exclusivamente ao
profissional de servico social.
SECAO II
DOS PRINCIPIOS
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Art.7° Sao principios da politica de assistencia estudantil do IFPA:
I - formagao ampliada na sustentacao do desenvolvimento integral dos estudantes;
II - busca da inclusao social;
III - equidade nas condicOes para acesso, permanencia e exito dos estudantes;
IV- respeito a dignidade do estudante;
V - incentivo a participacao da comunidade discente nos assuntos relativos a assistencia estudantil;
VI - democratizacito na definicao das a93es;
VII - defesa em favor da justica social e da eliminacao de codas as formas de preconceito;
VII - pluralismo de ideias e reconhecimento da liberdade como valor &leo central;
IX - ampla divulgacao dos programas e projetos da assistencia estudantil.
SECAO III
DOS OBJETIVOS
Art.8° Sao objetivos da politica de assistencia estudantil no IFPA:
contribuir para o acesso, permanencia e exito dos cstudantes, prioritariamcntc aqueles em situacao
dc vulncrabilidade social;
II— proporcionar aos estudantes permanencia e exito no percurso educacional, por meio de
programas e projetos que reduzam os efeitos das desigualdades sociais c econamicas, favorecendo o
aprendizado ao longo do percurso formativo;
III—proporcionar aos estudantes corn necessidades educativas especificas as condicoes necessarias
para o seu desenvolvimento academico, conforme legislacao vigente;
IV—contribuir para a melhoria do desempenho academico, minimizando a retencao e evasao escolar;
V— promover e ampliar a formagao integral dos estudantes, estimulando o desenvolvimento,
criatividade, reflexao critica, interciimbio cultural, esportivo, artistic,o, politico, cientifico e tecnologico.
VI—proporcionar condicOes de igualdade de oportunidades no exercicio das atividades academicas

SECAO IV
DA POLITICA INSTITUCIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL
Art.9° A politica e gestao da assistencia estudantil do 1FPA sao de competencia da PrO-Reitoria de
Ensino (PROEN), subsidiada pelo Departamento de Assistencia Estudantil e AcOes Inclusivas (DAM).
Art.10 0 DAAI 6 responsavel por propor diretrizes e mctodologias para a politica de assistencia
estudantil no IFPA, assim como, orientar, assessorar e acompanhar os programas, projetos e orgamento da
assistencia estudantil cm todo o IFPA.
Art.11 Sera constituido, sob coordennao do DAAI, o Nude() de Assessoramento da Assistencia
Estudantil, de carater consultivo e propositivo, composto por profissionais que atuem diretamente na area da
assistencia estudantil dos campy.
Paragrafo Onico. 0 Nuclei) de Assessoramento tern regulamento proprio, que estabelecera as
diretrizes e estrutura de funcionamento.
SECAO V
DA EXECUcA0 DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL NOS CAMPI
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Art.12 A politica de assistencia estudantil do IFPA sera implementada por meio do Programa de
Assistencia Estudantil (PAE), elaborado e executado por cada campus.
Art.13 0 PAE atendera prioritariamente os estudantes em situacao de vulnerabilidade social, corn a
finalidade de promover o acesso, permanencia e exito do estudante em seu percurso academic°.
Art.14 0 PAE devera prever projetos, awes e concessao de auxilios visando a garantir os objetivos
da politica da assistencia estudantil do IFPA.
Art.15 Corn o objetivo de garantir a permanencia do estudante na instituicao, o PAE de cada campus
devera priorizar as seguintes areas de acao:
— moradia estudantil;
—alimentacao;
—transporte; e
—apoio pedagogico (material pedagogico).
Art.16 Cada campus tern autonomia para planejar seu PAE, devendo observar sua realidade,
peculiaridades, diagnOsticos e o que preve o Plano de Permanencia e Exito do Campus — PPE, respeitadas as
disposicOes desta Resolucao, bern como os lirnites financeiros estipulados na forma da legislacao
orcamentaria e financeira vigente.
Art.17 0 processo de selecao e concessao dos auxilios, devera scr rcalizado pcla assistencia
estudantil do campus.
SECAO VI
DO FORUM INTERNO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL
Art.18 Em cada campus deverd ser constituido o Forum Interno de assistencia estudantil, como
instancia que ira acompanhar e propor diretrizes para a efetividade dos Programas de Assistencia Estudantil.

Art.19 0 Forum Interno de assistencia estudantil devera ser urn espaco permanente de debates e
reflexOes acerca da assistencia estudantil no ambito do IFPA, e poderd, a qualquer tempo, solicitar
informacoes acerca do PAE aos respectivos responsaveis.
Art.20 Deverd compor o Forum:
a) urn representante do gremio estudantil, se houver;
b) um representante de cada turma;
c) urn representante do centro academico ou do diretOrio academic°, se houver;
d) A equipe tecnica da assistencia estudantil do campus.
Art.21 0 dia, hordrio e local que ocorrerao as reuniOes do F6rum interno de assistencia estudantil no
campus deverao ser amplamente divulgados com antecedencia minima de 15 dias.
Art.22 As proposicOes do FOrum Interno de assistencia estudantil deverao ser registradas em ata que
devera ser arquivada no campus, juntamente com a frequencia dos participantes.

•

Art.23 0 documento mencionado no artigo 22 servira de base para o fomento e aprimoramento das
Noes da assistencia estudantil no campus e deverd constar no piano de trabalho anual.
CAPITULO II
SECAO I
AREAS DE ACAO
Art.24 As acoes da assistencia estudantil no IFPA deverao contemplar as seguintes areas:
I — moradia estudantil;
II — alimentacao;
III — transporte;
IV — atencao a sadde;
V — inclusao digital;
VI — cultura;
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VII — esporte;
VIII — creche;
IX — Apoio pedagOgico;
X — acesso, participacao e aprendizagem de estudantes com deficiencia, transtomos globais do

descnvolvimento e altas habilidades e superdotacao.
Art.25 Poderao ser beneficiados com recurso da assistencia estudantil estudantes selecionados nos
projetos de pesquisa e/ou extensao, desde que haja a devida aprovacao no tOrum da assistencia estudantil do
campus, corn registro em ata, desta possibilidade.
Art.26 Os editais de projetos de pesquisa e/ou extensao que tenham estudantes beneficiarios do
recurso da assistencia estudantil deverao obrigatoriamente:
I — informar a fonte do recurso que sera utilizado;
II — apresentar a vinculnao do projeto de pesquisa e/ou extensao aos objetivos do PNAES, previstos
no art. 2° do Decreto 7.234/2010 e os constantes nesta Resolucao;
III — Dentre os criterios previstos devera constar tambem a analise de menor renda per capta.

SECAO II
DOS BENEFICIARIOS
Art.27 Poderao ser beneficiarios do Programa de Assistencia Estudantil os estudantes regularmente
matriculados nos cursos ofertados pelo IFPA, de todos os niveis e modalidades de ensino, prioritariamente,
os que estejam comprovadamente em situacao de vulnerabilidade social.
§ 1° nao poderao ser contemplados estudantes regularmente matriculados em cursos de p6sgraduagao lato sensu ou strict° sensu.
§ 2° Os estudantes matriculados em cursos de Formagao Inicial e Continuada (FIC) poderao ser
contemplados coin recursos da assistencia estudantil, desde que tenham carga horaria igual ou superior a
160h e nao recebam recursos financeiros de outros programas e/ou convenios para este fim.
§3° Os estudantes matriculados em cursos FIC somente poderao ser contemplados corn parcelas de
auxflios dentro do periodo de plena execucao do respectivo curso e corn auxflios compativeis as necessidades
de permanencia e exito do estudante.
§4° Os estudantes matriculados em cursos ofertados na modalidade EAD sera() contemplados
conforme previsdo em legislacao especifica.
Art.28 0 estudante beneficiado corn bolsas de outros programas (exemplos: PIBID, PIBEX, PIBCT,
PIBIC, Bolsa Permanencia/MEC — PBP) nao podera acumular corn os auxflios da assistencia estudantil
concedidos por meio de repasse financeiro diretamente ao estudante.
Art.29 0 estudante podera acumular ate 03 (tres) auxflios concedidos por meio de repasse financeiro
direto ao estudante.
SECAO III
AREAS DE ACAO E AUXILIOS
SUBSECAO I
Moradia estudantil
Art.30 Consiste na concessao de moradia estudantil ou concessao de auxilio para contribuir corn
despesas mensais referentes a moradia, a estudantes oriundos de outros Municipios ou da zona rural do
Mu n icipio onde o campus se situa, tendo como modalidades:
I — Moradia Estudantil;
II — Auxilio moradia.
§1° A moradia estudantil consiste na oferta de alojamento pelo pr6prio campus.
§2° 0 auxilio moradia consiste no repasse financeiro diretamente ao estudante para contribuir corn as
despesas comprovadas de aluguel.
§3° Para ser beneficiario desse aura°, o estudante nao poderg estar residindo corn familiares, corn
responsaveis legais ou possuir im6vel na zona urbana onde se localiza o campus.
Art.31 0 aura() moradia somente podera ser concedido ao estudante naquele campus que nao dispee
de moradia estudantil ou nao consiga atender essa demanda.
Art.32 0 estudante beneficiario podera receber, a partir da data de concessao do auxilio, ate 12
(doze) parcelas mensais dentro do exercicio financeiro corrente.

Art.33 Os campi que possuem regime de alternancia pedagOgica podem prever, em regulamento
praprio, criterios para regulamentar a concessao de moradia estudantil, respeitadas as disposiciies previstas
nesta Resolucao.
Paragrafo anico. Os estudantes em regime de alternancia pedagagica que nao forem beneficiados
corn alojamento estudantil deverao ser atendidos corn auxilio moradia somente nos periodos de tempo
escola.
SUBSECAO II
Alimentacito
Art.34 Esta area de Ka() podera ser disponibilizada pelos campi nas modalidades:
1— Restaurante Estudantil;
II — Auralio Alimentaciro.
Art.35 A disponibilizacao de alimentacao gratuita a todos os estudantes no Restaurante Estudantil
impede a concessao do auxilio alimentacao, salvo para aqueles que comprovadamente estudam fora da sede.
Art.36 Caso o campus oferte apenas lanche aos estudantes, podera haver concessao do auxilio
alimentacao.
Art.37 0 estudante beneficiario podera receber, a partir da data de concessao do auxilio, ate 10 (dez)
parcelas mensais dentro do exercicio financeiro corrente.
Art.38 No periodo de ferias o auxilio alimentacao nao sera concedido.
SUBSECAO III
Transporte
Art.39 Consiste na concessao de auxilio financeiro para contribuir corn custeio do deslocamento
domicil io-i nst itu
§1° 0 estudante beneficiario podera receber, a partir da data de concessao do auxilio, ate 10 (dez)
parcelas mensais dentro do exercicio financeiro corrente.
§2° Em caso de empate, deve-se dar preferencia ao estudante que reside em local de maior distancia
do campus.
§3° Nos periodos de ferias nao sera concedido referido
SUBSECAO IV
Creche
Art.40 Consiste na concessao de auxilio financeiro ao pai ou mae estudante para complementar as
despesas corn filho de ate 05 anos de idade ou corn deficiencia, independente da idade, que necessite de
creche ou cuidador infantil.
§1° Nos casos em que pai e mae sejam estudantes do IFPA, apenas um deles fara jus ao beneficio.
§20 0 estudante sera contemplado corn apenas urn auxilio, independente do numero de lithos.
§3° 0 estudante beneficiario podera receber, a partir da data de concessao do auxilio, ate 10 (dez)
parcelas mensais dentro do exercicio financeiro corrente.

§4° Para concessao deste auxilio o estudante devera comprovar despesas corn creche, mediante
recibo ou contrato, ou declaracao fornecida pelo IFPA da necessidade de cuidador infantil ou de cuidador do
litho (a) corn necessidades especiais.
§5° 0 IFPA nao se responsabilizara pelo vinculo de trabalho estabelecido entre o estudante e o
cuidador, sobretudo pelas verbas trabalhistas decorrentes dessa relacao.
§6° Nas ferias nao sera concedido referido auxflio.
SUBSECAO V
Imhof° Digital
Art.41 Consiste em uma acao que visa apoiar o acesso do estudante a Tecnologias da Informacao e
Comunicagao, por meio da aquisicao de materials, equipamentos ou contratacao de servicos, com objetivo de
contribuir para a formacao academica do estudante e permitir sua inseresao na sociedade da informacao, bem
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como no mundo do trabalho.
§1° Os recursos financeiros para aquisicao de materials e equipamentos sera° liberados na forma de
investimento apes submissio de projeto especifico ao Departamento de Assistencia Estudantil e At;Oes
Inclusivas- PROEN.
§2° Nesta area de acao devera ser priorizada a forma de investimento.
SUBSECAO VI
Apoio pedagogico
Art.42 Consiste no conjunto de estrategias de apoio para desenvolver no estudante competencias,
habilidades, atitudes e valores no ambito curricular e extracurricular, visando sua formacao integral, tendo
como modalidades:
• material pedag6gico;

•

• participacao em eventos tecnico-cientificos, esportivos, culturais ou politicos.
Paragrafo Onico: A concessao de material pedag6gico preferencialmente devera ocorrer mediante
aquisicao pelo prOprio campus.
Art.43 A concessao do auxilio, cm parcela unica, para participacao em eventos tecnico-cientificos,
esportivos, culturais ou politicos devera auxiliar nas despesas de transporte, inscricao, alimentactio e
hospedagem, necessarias a participagao do estudante no respectivo evento.
Paragrafo Onico: A concessao devera ocorrer, preferencialmente, em edital especifico mediante
abertura de processo pelo proprio estudante, solicitando o referido auxilio para a assistencia estudantil do
Campus.
Art.44 Para candidatar-se ao auxfio apoio pedag6gico para participacao em eventos tecnicocientificos, esportivos, culturais ou politicos, o estudante devera apresentar, dentre outros documentos, a
comprovagao da necessidade de inscricao no evento, programacao, comprovacao da aprovagao de trabalho
na area do curso, quando for o caso, e comprovacao de representatividade estudantil quando o pedido for
para participacao em eventos politicos.
§1° Os estudantes contemplados corn este auxilio deverao entregar comprovacao da sua participacao
a assistencia estudantil do campus, no prazo de ate 15 (quinze) dias a contar da data do retorno.

§2° Em caso de descumprimento do prazo acima previsto, o estudante ficara impossibilitado de
receber este auxilio ate a devida prestacao de contas.
§3° Para a devida comprovacao o estudante devera apresentar, alum do relatdrio das atividades
desenvolvidas, o certificado de participagao no evento, os comprovantes corn as despesas em transporte,
alimentacao, hospedagem e inscricao no evento.
SUBSECAO VII
Atencao a saude
Art.45 Constitui-se no desenvolvimento de programas e projetos voltados a promocifto da saude e
prevencao de doencas.
Art.46 As acoes de atencao a saude deverao ser realizadas, preferencialmente, em parceria corn a
rede ptiblica de saude, sobretudo para o encaminhamento dos estudantes que demandarem atendimento
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especializado.
Art.47 0 atendimento biopsicossocial, modalidade da area atencsao a saude, a ser realizado por
profissional da area da saude do respectivo campus, devera ser executado independente da situagio de
vulnerabilidade socioecon6mica do estudante, devendo obrigatoriamente ser registrado pelo profissional que
realizou o atendimento.
SUBSECAO VIII
Acesso, participacao e aprendizagem de estudantes corn deficiencia, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades e superdotacao.
Art.48 Consiste em awes voltadas para a aquisicao de produtos e contratacao de servicos de
tecnologia assistiva para atender estudantes corn deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades e superdotacao.
§1° As despesas corn a aquisicao de produtos previstos no caput deverao ocorrer corn
descentralizacao de creditos orcamentarios na forma de investimento.
§2° As despesas corn contratacao de servicos ocorrerao na forma de custeio.
§3° Nesta area de Ka° devera ser priorizada a forma de investimento.
§4° Aquisicao dos produtos e contratacao de servicos previstos no caput deve ter como base o
Catalog° Nacional de Produtos de Tecnologia Assistiva, observando a classificacao ISO 9999:2007.
§5° As awes nessa area deverao ser apresentados ao Departamento de Assistencia Estudantil c AcOes
Inclusivas — PROEN, para conhecimento e acompanhamento.
Art.49 Excepcionalmente, sobretudo nos casos em que haja necessidade urgente de atendimento a
estudantes corn deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e alias habilidades e superdotagao,
poderao ser disponibilizados pelo preprio campus materiais de use individual.
§1° 0 campus podera, conforme a necessidade, contratar servicos de tecnologia assistiva.
§2°A concessao de recursos para aquisicao emergencial de produtos e contratacao de servicos de
tecnologia assistiva, em razao de sua necessaria celeridade e dada sua caracteristica emergencial, ocorrera
mediante abertura de processo pelo proprio estudante ou equipe tecnica do Campus, sem necessidade de
publicacito de edital.

§3° Obrigatoriamente devera constar no processo laudo de medico especialista constatando a
necessidade emergencial de utilizacao da tecnologia assistiva.
§4° 0 laudo medico do especialista devera ter ate um ano da data de emissao.
SUBSECAO IX
Cultura e Esporte
Art.50 Consiste em auxilio financeiro concedido para estudantes que participam de acoes ou projetos
de incentivo cultural ou esportivo desenvolvidos pelo Campus, a fim de contribuir para a formacao integral
do estudante.
§1° A concessao do auxilio para atividades esportivas esta condicionada a aprovacao de um projeto
proposto e acompanhado por urn doccnte do campus, contendo a finalidade e os beneficios a serem
alcancados com esta atividade.
§2° 0 estudante beneficiario podera receber, a partir da data de concessao do auxilio, ate 10 (dez)
parcelas mensais dentro do exercicio financeiro corrente, sendo que a quantidade de parcelas deve constar no
projeto, conforme periodo de execuclo.
§3° No periodo de ferias esse auxilio nao sera concedido.
SUBSECAO X
Auldlio Eventual
Art.51 Consiste na concessao de auxilio financeiro ao estudante que comprovadamente se encontre
temporariamente em situacao emergencial e imprcvisivel de vulnerabilidade socioecon6mica.
Paragrafo Onico: 0 auxilio eventual devera atender a uma das areas de aciio da politica de
assistencia estudantil do IFPA, prevista no Art. 24.
Art.52 0 estudante beneficiario podera receber, a partir da data de autorizacao de recebimento do
auxilio, ate 3 (nes) parcelas mensais dentro do exercicio financeiro corrente.
Art.53 A concessao desse auxilio, em raid() de sua necessaria celeridade e dada sua caracteristica
emergencial, ocorrera mediante abertura de processo pelo pr6prio estudante, infonnando sua condicao de
vulnerabilidade.
Art.54 A concessao do auxilio eventual somente ocorrera ap6s obrigatoria visita domiciliar do
assistente social para emissao de parecer tecnico que ira subsidiar a decisao da assistencia estudantil do
campus quanto aos criterios de concessao.
Paragrafo Onico: 0 parecer tecnico do assistente social devera definir o numero de parcelas a serem
pagas ao estudante, respeitado o limite de ate 3 (tres) parcelas, considerada a situacao de vulnerabilidade
constatada na visita domiciliar.
CAPITULO III
SECA° I
DO ACESSO AOS AUXILIOS
Art.55 Sera considerado ingressante o estudante que pela primeira vez participa do Programa de
Assistencia Estudantil - PAE.

Art.56 Os auxilios serao concedidos mediante publicacao de edital polo campus, que devera fixar
prazo, criterios e condicOes de acesso, respeitadas as disposicOes estabelecidas nesta Resolucao.
Art.57 0 acesso aos auxilios sera efetuado mediante estudo socioeconOmico realizado por
profissional de servico social.
Art.58 Para insergio do estudante no PAE, salvo o atendimento biopsicossocial, deverao ser
apresentados no ato da inscricao, no minim°, os originais e c6pias dos seguintes documentos:
• Registro Gera! ou documento oficial com foto (Certificado de Reservista, Carteira Nacional
de Habilitaclo, Carteira de Trabalho e Previdencia Social ou Passaporte);
• CPF;
• Carteira de Trabalho (c6pia frente e verso da folha de identificacao c da Ultima folha dc
contrato de trabalho, ainda que esteja em branco);
• Certidao de nascimento dos membros da familia menores de 18 anos.
• Comprovante(s) de renda familiar atualizado, alem da situacao de renda do (a) pr6prio (a)
estudante, com ou sem vinculo empregaticio, que comprovem a situacao de renda de todos os
integrantes do dicleo familiar maiores de 18 anos, com ou sem vinculo empregaticio;
• Comprovante de residencia atualizado (agua, luz ou telefone);

§1° 0 edital podera estabelecer outros documentos a screm apresentados pelo estudante.
§2° A falta de qualquer documentacao exigida ocasionara na perda autornatica do direito de acesso
aos auxilios da assistencia estudantil.
Art.59 Caso o estudante ou qualquer membro da familia nao esteja inserido em alguma atividade
remunerada, sera necessaria a apresentacao da declaracao de nao exercicio de atividade rcmunerada
fornecida pelo IFPA.
Art.60 Caso o estudante ou qualquer membro da familia esteja recebendo bolsa de iniciacao
cientifica, bolsa de estagio ou similares, devera apresentar comprovagao desta atividade informando o valor
da bolsa.
Paragrafo Unico: Na ocasiao do estudante ou membro da familia estar inscrito no Cadastro Onico
(CadJnico) podera apresentar o comprovante de inscricao com Ntimero de Identificagao Social da Familia NIS.
SECAO II
CRITERIOS PARA 0 ACESSO
Art. 61 Sao criterios basicos de acesso:
I - estar regularmente matriculado em cursos presenciais nos niveis de educacao do ensino tecnico de
nivel medico, graduacao e formacao inicial e continuada (FIC);
H- ter matrIcula ativa no sistema SIGAA;
III - ter renda per capta familiar de ate um salario minim° e meio.

SECAO III
DA RENOVACAO
Art.62 Sera caracterizada renovacao a situacao do estudante que ja participa do programa de
assistencia estudantil e deseja permanecer, uma vez que continua em situacao de vulnerabilidade social.
Art.63 Sao criterios basicos para renovacao:
I - estar regularmente matriculado em cursos presenciais nos niveis de educacao do ensino tecnico de
nivel medic), graduacao e formacao inicial e continuada - FIC;
II — estar corn a matricula ativa no sistema SIGAA;
III - ter renda per capta familiar de ate um salario minimo e meio.
IV — ter frequencia igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), em todos os componentes
curriculares do semestre ou ano anterior, a depender do regime do curso;
V — ter desempenho academico satisfat6rio.

•

§1° Considera-se desempenho academic° satisfatOrio a aprovacio em todos os componentes
curriculares em que estiver matriculado.
§2° 0 estudante sera aprovado no componente curricular se obtiver media final maior ou igual a 7,00
(sete), ainda que realize a prova final, conforme Regulamento Didatico Pedagogico do IFPA.
Art.64 Em caso de reprovacao em ate dois componentes curriculares, mas havendo prosseguimento
para o nivel seguinte, o estudante podera solicitar renovacao no Programa de assistencia estudantil mediante
parecer da equipe tecnica da assistencia estudantil do campus, antes da publicacao do edital.
§1° Caso o parecer da equipe tecnica do campus seja favoravel a renovacao, o estudante devera
assinar Termo de Compromisso, comprometendo-se a atender as exigencias do Programa.
§2° 0 parecer devera ser arquivado na coordenacao de assistencia estudantil do campus.
§3° No caso previsto no caput, o estudante devera formalizar processo e anexar aos autos a seguinte
documentacao:
I — formulario de solicitacao de renovacao;
II — o parecer da equipe tecnica do campus corn decisao favorivel;
III — termo de compromisso devidamente assinado pelo estudante.
Art.65 Em caso de reprovacao em 03 (tres) ou mais componentes curriculares, o estudante ficara
impedido de renovar sua inscricao no PAE do campus por um periodo minimo de urn semestre ou um ano, a
depender do regime do curso.
Paragrafo Unico: 0 estudante podera retornar ao PAE do campus ape's a aprovacao em todos os
componentes curriculares em que estiver matriculado no semestre ou ano subseqiiente ao da reprovacao.
Art.66 Caso o estudante nao consiga atender as exigencias do PAE, este ficara impedido de solicitar
renovacao no Programa pelo periodo de urn ano ou semestre, a depender do regime do curso.
SECAO IV
DA PERMANENCIA NO PROGRAMA
Art.67 Sao criterios para permanoncia no Programa de Assistencia Estudantil:
I. Frequencia igual ou superior a 75% (setenta e cinco) em todos os componentes curriculares;
II.Adequada utilizaclo dos auxilios para os fins aos quaffs foram concedidos.

§1° A frequencia devera ser aferida mensalmente, levando-se cm consideracao as faltas justificadas
previstas no Regulamento Didatico PedagOgico do IFPA.
§2° 0 pagamento da primeira parcela dos auxilios podera coincidir corn o mes do resultado final
do processo de selecao, a criterio do campus, pois a intencao a garantir a permanencia do estudante na
instituicao.
§3° Os meses subsequentes ficarao vinculados a verificacao do percentual de frequencia previsto
no inciso I.
§4° A assistencia estudantil do campus devera acompanhar a efetivacao dos criterios previstos no
caput, subsidiada pela equipe pedagOgica do campus.
SECA() V
DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA

•

Art. 68 Sao causas de desligamento do Programa:
1. frequencia inferior a 75%;
2. rendimento escolar insuficiente, analisado no ato de renovacao;
3. declaracao falsa de informacoes;
4. inadequada utilizacao dos auxilios para os fins aos quais foram concedidos;
5. descumprimento de regras estabelecidas em normas legais ou instrucOes normativas
institucionais.
CAPITULO IV
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art.69 As despesas da assistencia estudantil correrao por conta dos recursos consignados ao IFPA,
devendo o campus compatibilizar a quantidade de beneficiarios dos recursos existentes, observando os
limites estipulados na forma da legislacao orcamentaria e financeira vigente.

•

Art.70 Os recursos da matriz orcamentaria para implementacao dos PAE's sera° descentralizados
aos campi considerando, primordialmente os seguintes itens:
a) a media ponderada do &dice de Desenvolvimento Humano-IDH dos municipios de abrangencia
do Campus;
b) numero de alunos regularmente matriculados; e
c) niveis de ensino.
§1° A descentralizacao dos recursos da assistencia estudantil cabe a Reitoria, executada pela ProReitoria de Administracao (PROAD) subsidiada pelo Departamento de Assistencia Estudantil e Awes
Inclusivas (DAAI).
§2° A descentralizacao dos recursos devera ser legitimada pelo CONSUP do IFPA.
Art.71 A liberaclo de recurso para implementacao do PAE de cada campus somente ocorrera ap6s a
analise do respectivo piano de trabalho anual (PTA) pelo Departamento de Assistencia Estudantil e Ac:Oes
Inclusivas (DAAI).
§1° 0 Plano de Trabalho Anual (PTA) consiste no conjunto de awes a serem executadas pelo
campus, a fim de atender o Programa de Assistencia Estudantil (PAE).

§2° 0 piano de trabalho anual devera ser entregue ao DAAI, via on-lint c processo, sempre na
primeira quinzena do mes de dezembro de cada ano.
Art. 72 As awes que nao exigem publicacao de edital sera() consideradas demanda espontfinea e
dependerao da disponibilidade de recursos do campus.
DAS DISPOSIcOES FINAIS
Art.73 0 estudante que nao concluir o curso no tempo regular previsto no Projeto PedagOgico do
Curso — PPC podera permanecer no Programa de Assistencia Estudantil por um period() de ate dois (02)
semestres ou um (01) ano, a depender do regime do curso.
Paragrafo Onico: Ultrapassado o periodo previsto no caput, o estudante devera ser excluido do
Programa.

•

Art.74 Nos casos de greve, os auxilios da assistencia estudantil concedidos por edital deverao ser
pagos conforme o ntImero de parcelas previstas no edital, respeitado o exercicio financeiro corrente, visando
a permanencia do estudante no period() de extensito do calendario academico.
Paragrafo Onico: Nas situacoes previstas no caput, devera ser comprovada a frequencia do estudante
nos meses de recebimento do auxilio no period() que se estendeu o calendario academico.
Art.75 Nao havendo a devida comprovacao de frequencia o estudante deveni devolver os recursos
referentes aos meses que ultrapassaram o calendario academico, no prazo de ate 02 (dois meses).
§1° A assistencia estudantil do campus devera emitir Guia de Recolhimento da Uniao- GRU,
contendo o valor devido e a data de vencimento conforme o caput.
§2° caso o estudante nao efetue o devido pagamento da GRU, ficara impedido de participar do
Programa de assistencia estudantil do campus.
Art.76 Esta Resolucao devera ser revista a cada dois anos.
Art.77 Os casos omissos serio analisados pela PROEN/DAAI.
Art.78 Esta Resolucao revoga a Resolucao n°134/2012- CONSUP, de 04 de dezembro de 2012.
Art.79 Esta Resolucao entra em vigor na data de sua assinatura.
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Presidente d CONSUP

