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EDITAL Nº 35, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019

DO AUXÍLIO PERMANÊNCIA E MORADIA DO PERÍODO LETIVO DE 2020

A DIRETORA-GERAL Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-

logia do Rio Grande do Sul – Campus Caxias do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas

pela Portaria nº115/2018, publicada no DOU em 03/04/2018, através da Coordenadoria de As-

sistência Estudantil (CAE) torna público o presente edital para a concessão de Auxílio Perma-

nência e Moradia para estudantes regulares, de acordo com o  Decreto 7.234, de 19 de julho

de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES e a Política

de Assistência Estudantil do IFRS, conforme as normas estabelecidas nas Instruções normativas

vigentes e no presente edital.

A responsabilidade pelo processo de inscrição, seleção e acompanhamento das inscri-

ções estará a cargo da Coordenadoria de Assistência Estudantil do Campus Caxias do Sul.

1. DA FINALIDADE

Subsidiar as/os estudantes em despesas relacionadas às questões escolares, de modo a

fortalecer suas condições de permanência e êxito, nas atividades acadêmicas do período letivo

de 2020.

2. DO PÚBLICO 

2.1 Público do auxílio permanência:

O presente Edital destina-se a atender a todas/os as/os estudantes do Campus Caxias do

Sul do IFRS, matriculadas/os nos cursos regulares no período letivo de 2020 – Integrados, Con-

comitantes, Subsequentes e Superiores – que sejam identificadas/os como público prioritário:

Considera-se público prioritário o estudante e sua família ou conjunto de pessoas que

se protegem afetiva e financeiramente, independente da consanguinidade e coabitação que so-

frem com as expressões das desigualdades sociais que compreendem fragilidades nos seguintes

âmbitos:  renda (sendo prioritário àquele com 1,5 salário familiar per capita mensal), patrimô-
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nio, arranjo familiar, situação de moradia, situação de saúde, contexto educacional, condições

de trabalho/ocupação, mobilidade, territorialidade, acesso a programas sociais e serviços, et-

nia/cor, violações de direitos sociais entre outras situações que deflagram as desigualdades so-

ciais.

A/O estudante será classificada/o em um dos 4 grupos de pagamentos conforme ex-

pressões das desigualdades sociais analisadas mediante à avaliação socioeconômica realizada

por Assistente Social. No entanto, a classificação do grupo de pagamento poderá ser alterada

em novo edital.

2.2 Público do auxílio moradia:

O público a ser atendido pelo auxílio moradia serão estudantes que possuem os critérios

do item 2.1 somado às seguintes características:

a. Necessidade  de  mudança/permanência  para  o  município/região  de  sede  do

Campus. 

b. Não residir com os familiares e/ou responsáveis legais, exceto com filhas/os e/

ou dependentes menores de idade.

c. Não ter imóvel em nome do grupo familiar no município/região do Campus.

2.3 Priorização:

Este edital garantirá prioridade quanto à flexibilização da documentação de solicitação

dos auxílios estudantis e a sua concessão às/aos estudantes indígenas e quilombolas dos cursos

regulares; e, às/aos estudantes em situação de acampamento, de rua ou outras situações que

demonstram fragilidade no quesito moradia, em todas as modalidades de ensino.

3. DA INSCRIÇÃO

           A NOVA INSCRIÇÃO consiste na entrega de documentos descritos no Anexo A de todo o

grupo familiar, bem como a entrega dos Anexos B, C e D preenchidos pela/o estudante e do

Anexo D preenchido pelos familiares com 14 anos ou mais.
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Caso o estudante necessite de Auxílio Estudantil Permanência fora do período das eta-

pas de inscrições, poderá requisitá-lo na modalidade EMERGENCIAL, seguindo a mesma docu-

mentação anteriormente mencionada sinalizada no  Anexo  A. A solicitação nesta modalidade

não garante o pagamento com o deferimento da situação socioeconômica, pois a análise está

atrelada à comprovação de situação emergencial e o pagamento após deferimento está atrela-

do à sobra de recursos orçamentários do Campus.

O AUXÍLIO MORADIA deve ser  solicitado mediante  a apresentação dos  documentos

descritos no Anexo A.

A RENOVAÇÃO se direciona a estudantes que permanecerão na instituição no semestre

subsequente e possuem avaliação socioeconômica dentro do período de validade. Para que a

renovação seja efetuada, o estudante deve entregar o Anexo B preenchido e assinado.

 A renovação poderá ocorrer em um dos seguintes momentos:

Na etapa 1 - para os estudantes regularmente matriculados  que já recebem o auxílio

estudantil e desejam continuar recebendo no ano de 2020, a partir do primeiro semestre.

Na etapa 3 - caso o estudante não tenha renovado na etapa 1, atenda os requisitos an-

teriores e deseje receber o auxílio estudantil no segundo semestre.

 

Para melhores esclarecimentos, poderão ser solicitados documentos adicionais e reali-

zadas também entrevistas e visitas domiciliares.

Poderá ser requisitada, a qualquer tempo, documentação adicional para conferência ou

comprovação de situações específicas.

Horário de inscrições: 11h às 19h,  durante o período letivo.  No período de férias escolares,

nas  segundas-feiras  das  12h  às  18h  e  nas  terças-feiras  das  8h  às  14h  (conforme  Portaria

1390/2018).

Local: Coordenadoria de Assistência Estudantil, sala A2 319.

Maiores informações: assistencia.estudantil@caxias.ifrs.edu.br
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3.1 Etapas de Inscrições

ATENÇÃO: Serão ofertadas quatro etapas de inscrições para o auxílio permanência e para o au-

xílio moradia do Campus Caxias do Sul do IFRS no decorrer do período de vigência do presente

edital. São elas:

QUADRO DE DATAS

Pu-

blica-

ção

do

edital

Eta-

pas

Datas

de ins-

crições

Público a ser atendido em

cada etapa

Com-

ple-

men-

tação

de do-

cu-

men-

tos

Resul-

tado

parcial

Re-

cursos

Resultado

final

Pagamento a par-

tir de

ETA-

PA 1

21/10 

a 

01/11 

de 

2019

RENOVAÇÃO 

Estudantes que permane-

cerão na instituição no se-

mestre 2020/1 no mesmo

curso e já recebem o auxí-

lio estudantil 

até

04/11/

19

18/11/

19

20/11

/19

A partir

de

02/12/19

Março/2020

NOVAS INSCRIÇÕES

Estudantes  que permane-

cerão na instituição em

2020/1 e ainda não rece-

bem o auxílio estudantil
ETA-

PA 2

20/01

a

20/02

de

NOVAS INSCRIÇÕES

Apenas para estudantes in-

gressantes no semestre

2020/1

até

21/02/

20 

04/03/

20

06/03

/20

A partir

de

16/03/20

Abril/2020 (+ re-

troativo março)
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2020

ETA-

PA 3

08/06 

a 

16/06 

de 

2020

RENOVAÇÃO 

Estudantes que permane-

cerão na instituição no se-

mestre 2020/2 no mesmo

curso. Apenas para os estu-

dantes que não renovaram

na ETAPA 1

até

17/06/

20 

24/06/

20

26/06

/20

A partir

de

03/07/20

Agosto/2020

NOVAS INSCRIÇÕES

Estudantes que permane-

cerão na instituição no se-

mestre 2020/2 no mesmo

curso e ainda não recebem

o auxílio estudantil

ETA-

PA 4 A defi-

nir

NOVAS INSCRIÇÕES

Apenas para estudantes in-

gressantes no semestre

2020/2

A defi-

nir

A defi-

nir

A de-

finir A definir

Setembro/

2020 (+ retroati-

vo Agosto

ATENÇÃO: Os resultados serão publicados nos murais físicos do Campus Caxias do Sul no dia in-

dicado na tabela acima. Também serão publicados no site do Campus Caxias do Sul de acordo

com a disponibilidade da página e de rede para tal ação, podendo sofrer atrasos de publicações

na web. É responsabilidade do estudante conferir os resultados referentes à sua solicitação.

3.2 Resultados

Serão indeferidas (negadas) inscrições  que não atendam os critérios descritos neste

edital e nos casos em que o estudante não tenha cumprido os seguintes passos previstos em

Edital:
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Passo 1 - Apresentar a documentação solicitada completa, devidamente preenchida, as-

sinada e conferida pela/o estudante.

Passo 2 - Conferir a publicação do resultado parcial e final (quadro de datas) e no caso

de ser necessário, não atender à solicitação publicada, como a complementação de documen-

tos ou esclarecimento de informações, solicitadas pela CAE.

 3.3 Recursos  

Os recursos deverão acontecer nas datas estipuladas em cada etapa de inscrição de

acordo com  o quadro de datas  e mediante apresentação do Anexo E deste edital.

3.4 Da validade da Avaliação Socioeconômica

As avaliações socioeconômicas terão validade enquanto o estudante estiver com matrí-

cula ativa no curso no qual solicitou o auxílio respeitando o limite máximo de 6 anos.

1. Após a perda de vínculo, em caso de novo número de matrícula, seja por ingres-

so em novo curso ou no mesmo curso por jubilamento, o estudante deverá inscrever-se nova-

mente para o auxílio estudantil, quando se procederá nova avaliação socioeconômica.

2. A qualquer tempo o estudante poderá solicitar a revisão do seu auxílio, seja para

informar aumento de renda, sendo esta ação um dever, seja para informar a diminuição de

renda,  aumento do grupo familiar  ou outras expressões da desigualdade social,  sendo esta

ação um direito atrelado à disponibilidade orçamentária do IFRS.

3. A validade da avaliação socioeconômica não exime da devida renovação do auxí-

lio estudantil, prevista no edital.

4. DO PAGAMENTO

A distribuição dos auxílios será realizada conforme os recursos disponíveis no ano de vi-

gência deste edital, para a Assistência Estudantil do IFRS.

Os auxílios ofertados serão depositados em conta corrente ou conta poupança, obriga-

toriamente no nome do/a estudante. Não serão aceitas contas salário. A abertura da conta de-
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verá ser providenciada pela/o estudante, caso ainda não possua. Em casos de alterações de

contas bancárias, as/os estudantes deverão comunicar a mesma com 30 dias de antecedência.

O depósito dos pagamentos do(s) auxílio(s) tem a previsão de serem efetuados na conta

da/o estudante até o dia 15 de cada mês, de acordo com os trâmites do setor financeiro do

Campus Caxias do Sul.

Os valores pagos serão definidos a partir do orçamento disponível (Ação MEC 2994),

como também do quantitativo de estudantes deferidos nos auxílios no decorrer do ano letivo

de 2020. 

O pagamento dos auxílios está atrelado à frequência global de 75% que será aferida

mensalmente, considerando-se o intervalo entre o primeiro dia letivo do período letivo do cur-

so até o momento da aferição.

Caso a/o estudante receba o pagamento indevido por alguma razão, deverá ressarcir o

IFRS por Guia de Recolhimento da União - GRU.

Em virtude de liberação ou falta de liberação orçamentária ou financeira pelo Ministério

da Educação, os pagamentos poderão sofrer atrasos, mais de uma vez ao ano.

Em caso de atraso no provimento dos recursos, os auxílios poderão ser pagos retroativa-

mente.

Os valores dos auxílios serão publicados nos murais físicos da CAE do Campus Caxias do

Sul a partir de março de 2020, e poderão sofrer alterações conforme disponibilidade orçamen-

tária, mais de uma vez ao ano.

ATENÇÃO: Após retorno de período de infrequência ou afastamento em período letivo anteri-

or, em que o estudante, com o auxílio estudantil suspenso, desde que permaneça com o mes-

mo número de matrícula, o mesmo poderá requerer diretamente na Assistência Estudantil a re-

tomada do pagamento mediante Anexo F.

4.1 Pagamentos do Auxílio Permanência
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O pagamento do Auxílio Permanência está condicionado ao tempo em que o número de

matrícula do estudante estiver ativo, somado à frequência do estudante de acordo com Instru-

ção normativa que regula o Apoio Estudantil vigente.

Contará com quatro pagamentos e meio (4.5) por semestre, sendo:

 Março, abril, maio e junho inteiros e julho meio pagamento.

 Agosto, setembro, outubro e novembro inteiros e dezembro meio pagamento.

 Qualquer pagamento que exceda será interpretado como pagamento extraordi-

nário.

 Poderá haver oscilação no valor das parcelas ao longo de todo o período letivo,

sendo essas oscilações já previstas nos meses de abril e setembro. 

 Não haverá pagamento nos meses de janeiro e fevereiro.

Os estudantes matriculados em número inferior de três disciplinas receberão a metade

do auxílio exceto estudantes matriculados em TCC e estágio.

É dever e também é um direito do estudante contemplado com o auxílio permanência

a comunicação diretamente à CAE sobre qualquer mudança na situação socioeconômica fa-

miliar com o intuito de revisão da classificação nos grupos de pagamento. Caso a avaliação so-

cioeconômica aponte para mudança de grupo de pagamento de valor superior, o mesmo so-

mente será modificado mediante disponibilidade orçamentária do Campus.

4.2 Pagamentos do Auxílio Moradia

O Auxílio Moradia será pago em até doze (12) parcelas mensais de forma ininterrupta. 

O valor a ser pago a título de Auxílio Moradia será divulgado juntamente com o resulta-

do final e poderá ser alterado no decorrer do ano, conforme disponibilidade de recursos.

5. DA INTERRUPÇÃO DOS AUXÍLIOS

5.1 Suspensão dos auxílios

O pagamento do auxílio será SUSPENSO, a qualquer tempo, nos casos em que: 
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1. For verificado que o estudante encontra-se infrequente nos relatórios de fre-

quência global por período letivo, salvo situações em que o estudante tiver registrado junto à

CAE justificativa válida para infrequência; 

2. O estudante contemplado não atenda,  a qualquer tempo, às convocações da

CAE para comparecer a reuniões de avaliação ou solicitação de novos documentos; 

3. Forem verificadas omissões de informações que interfiram no resultado da avali-

ação socioeconômica até o devido esclarecimento;

4. Em casos de verificação de afastamento não registrado no sistema operacional

do Campus do estudante do seu curso, embora possua frequência de 75% ou mais;

5. Em casos extraordinários por decisão da CAE. 

5.2 Cancelamento dos auxílios

O pagamento do auxílio será CANCELADO, a qualquer tempo, nos casos em que: 

1. Haja perda de vínculo do estudante com a instituição seja por:

a. Conclusão de curso;

b. Cancelamento da vaga a pedido do estudante;

c. Não comparecimento do estudante nos primeiros 6 dias de aula do pri-

meiro semestre do curso gerando assim o cancelamento automático da vaga;

d. Transferência externa;

e. Transferência interna que gera mudança do número de matrícula do es-

tudante.

2. Forem verificadas omissões de informações que interfiram no resultado da avali-

ação socioeconômica e que não venham a ser devidamente esclarecidas pela/o estudante.

3. Em casos extraordinários por decisão da CAE.

5.3. Das responsabilidades dos estudantes beneficiários com os auxílios
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5.3.1 O estudante e/ou de seus responsáveis deve acompanhar sua frequência global a

fim de evitar a suspensão do auxílio. 

5.3.2 É dever do estudante e/ou de seus responsáveis informar a CAE sobre suas faltas,

infrequências e afastamentos.

5.3.3 É de inteira responsabilidade do estudante e/ou de seus responsáveis informar a

CAE qualquer alteração na sua condição socioeconômica e de seu grupo familiar, apresentando

a documentação comprobatória.

5.3.4 É de inteira responsabilidade do estudante e/ou de seus responsáveis informar a

CAE sobre o seu desligamento, transferência ou trancamento de sua matrícula para efeito de

cancelamento do auxílio.

5.3.5 Os auxílios recebidos indevidamente por não cumprimento dos itens 5.3.1, 5.3.2,

5.3.3  e 5.3.4 deverão ser comunicados a CAE, que efetivará os procedimentos necessários para

devolução do valor.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os estudantes que solicitarem o(s) benefício(s) têm garantia do sigilo das documenta-

ções e informações prestadas à Coordenadoria da Assistência Estudantil. 

Os Auxílios Estudantis Permanência e Moradia poderão ser acumulados, inclusive com

outras bolsas concedidas  pelo IFRS, desde que não exceda o teto de um salário-mínimo e meio

nacional.

A qualquer tempo o estudante poderá solicitar a suspensão/cancelamento do auxílio es-

tudantil mediante ANEXO G.

De acordo com a Instrução normativa vigente que define diretrizes para as avaliações

socioeconômicas  no âmbito  do Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do Rio

Grande do Sul, fica garantido ao/à estudante, período para interposição de recurso à Coordena-

doria/Coordenação de Assistência Estudantil - CAE para contrapor o resultado da avaliação so-

cioeconômica nos seguintes termos:
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 Serão aceitos os recursos, caso haja fato novo ocorrido no período da avaliação

socioeconômica.

 O/a estudante deverá anexar, ao recurso, a nova documentação comprobatória.

 Caso a CAE não reconsidere a decisão de indeferimento do recurso, o/a estudan-

te poderá acionar a Assessoria de Assistência Estudantil da Pró-reitoria de Ensino, que comporá

o colegiado com os seguintes membros:

a) o/a Assistente Social da PROEN;

b) o/a Assistente Social do Campus de origem do/da estudante.

c) um/uma Assistente Social de outro Campus do IFRS.

Maiores informações podem ser obtidas na Coordenadoria de Assistência Estudantil e

pelo telefone institucional (54) 3204-2109 e e-mail: assistencia.estudantil@caxias.ifrs.edu.br.

________________________________
GREICE DA SILVA LORENZZETTI ANDREIS(*)

Diretora – geral Substituta
Campus Caxias do Sul

Portaria 115/2018
(*) A via original encontra-se assinada no Gabinete da Direção Geral.
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