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RETIFICAÇÃO 2 , DE 06 DE OUTUBRO DE 2020, REFERENTE  EDITAL Nº 25, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019 DO 

AUXÍLIO PERMANÊNCIA E DO MORADIA DO PERÍODO LETIVO DE 2020 

 

ONDE SE LÊ: 

 

3.1 Etapa de inscrições: 

Publicação 

do edital 
Etapas 

Datas das 

 inscrições 

Reunião 

 com  

ingressantes 

Público a ser 

 atendido em  

cada etapa 

Complementação de 

 documentos 
Resultado Recursos 

Resultado 

pós 

recurso 

Pagamento a 

 partir de 

07/10/2019 

Etapa 1 21 a 25 

de out. 

de 

2019 

 

A definir Estudantes 

 que  

permanecerão 

 na  

instituição 

 no semestre 

 2020/1 no 

 mesmo curso 

Os documentos serão 

conferidos no ato da 

entrega, e sua 

complementação se 

 dará até 2 dias 

 úteis a contar da 

data de protocolo 

 dos documentos 

18 de Nov.  

de 2019 

19 e 20 de 
Nov. de 

2019 

02 de dez. 

2019 
Março /2020 

Etapa 2 21 de jan. 
2020 à 

26 de 
fev. 

2020 

 

A definir Estudantes 
ingressantes no 
semestre no 

2020/1 

Os documentos serão 

conferidos no ato da 

entrega, e sua 

complementação se dará 

até 2 dias úteis a contar da 

data de protocolo dos 

documentos 

10 de 

Mar. De 

2020 

 

11 e 12 de 
Mar. De 

2020 

13 de mar. 

De 2020 

Abril/2020 
(retroativo a 

março 

Etapa 3 15  a 19 

 de jun. 

 de 2020 

A definir Estudantes 

 que  

permanecerão 

 na  

instituição 

 no semestre 

 2020/2 no 

 mesmo curso  

Os documentos serão 

conferidos no ato da 

entrega, e sua 

complementação se dará 

até 2 dias úteis a contar da 

data de protocolo dos 

documentos 

03 de Jul. 
de 2020 

06 e 07 de 
jul. de 

2020 

10 de jul. 
de 

2020 

Agosto/2020 

Etapa 4 03 a 07  

de agosto de 

 2020 

A definir Estudantes 
ingressantes 

 no semestre 

 2020/2 

Os documentos serão 

conferidos no ato da 

entrega, e sua 

complementação se dará 

até 2 dias úteis a contar da 

data de protocolo dos 

documentos 

12 de 

Agosto de 

2020 

13 de 

agosto de 

2020 

14 de 

agosto de 

2020 

Setembro/2020 

 (retroativo a  

agosto). 

 
 
LEIA-SE: 
 

3.1 Etapa de inscrições: 

 

Publicação 

do edital 
Etapas 

Datas das 

 inscrições 

Reunião 

 com  

ingressantes 

Público a ser 

 atendido em  

cada etapa 

Complementação de 

 documentos 
Resultado Recursos 

Resultado 

pós 

recurso 

Pagamento a 

 partir de 

07/10/2019 

Etapa 1 21 a 25 

de out. 

de 

2019 

 

A definir Estudantes 

 que  

permanecerão 

 na  

instituição 

 no semestre 

 2020/1 no 

 mesmo curso 

Os documentos serão 

conferidos no ato da 

entrega, e sua 

complementação se 

 dará até 2 dias 

 úteis a contar da 

data de protocolo 

 dos documentos 

18 de Nov.  

de 2019 

19 e 20 de 
Nov. de 

2019 

02 de dez. 

2019 
Março /2020 
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Etapa 2 

21 de jan. 
2020 à 

26 de 
fev. 

2020 

 

A definir Estudantes 
ingressantes no 
semestre no 

2020/1 

Os documentos serão 

conferidos no ato da 

entrega, e sua 

complementação se dará 

até 2 dias úteis a contar da 

data de protocolo dos 

documentos 

10 de 

Mar. De 

2020 

 

11 e 12 de 
Mar. De 

2020 

13 de mar. 

De 2020 

Abril/2020 
(retroativo a 

março 

Etapa 3 06 de out. 

2020 

à 

16 de out. 

2020 

Não se  

aplica 

Estudantes 

 que  

permanecerão 

 na  

instituição 

 no semestre 

 2020/2 no 

 mesmo curso, 

que ainda não 

possuem  

Auxílio 

Estudantil. 

 

A complementação  de 
documentos poderá ser  

realizada até 2 dias após  

a data de recebimento do 
protocolo, via email. 

06 de 
Nov. de  
2020 

09 e 10 de 

Nov. de 

2020 

12 de nov.  

de 2020 

Novembro/2020 

Etapa 4 
 
 

Essa Etapa de solicitação é destinada, exclusivamente, para estudantes ingressantes na instituição no segundo semestre letivo de 2020. 
Entretanto, como foi adiado o Processo Seletivo (PS) de novos estudantes para cursos técnicos e superiores de graduação, devido à  

Pandemia da Covid-19, toda essa etapa foi suprimida deste Edital e não será ofertada para o ano de 2020. 

 
INCLUSÃO: 

Orientações para inscrição do auxílio estudantil de forma digital: 
 
 Passo a passo: 

 
1. Leia o EDITAL Nº 25, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019; 

 
2. Preencha o formulário a seguir, que estará aberto para resposta somente no período de inscrições:  

 
2.1. ANEXO B e C - TERMO DE COMPROMISSO e QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI8Gy0BFCyWM_F7jx35NiPTsT6_XT9W9yzsmnpLGWrm6t6BA/vi
ewform?usp=sf_link 

 
2.2. No decorrer do preenchimento será solicitado que anexe imagens de seus documentos, sem os mesmos 
não será possível a realização da análise documental.  

 
3. Caso o estudante não consiga anexar toda a documentação necessária descrita no Anexo A do edital,  

deverá enviar no mínimo o questionário socioeconômico e a carta de apresentação preenchidos, ficando 
para o retorno das atividades presenciais a entrega da documentação completa. 

 
4.    Caso o estudante não consiga comprovar a situação socioeconômica que o inclui como público prioritário   

para recebimento do auxílio estudantil, até o reinício das atividades presenciais, perderá o auxílio. 
 

Veranópolis (RS), 06 de outubro  de 2020. 
 
Daniel de Carli 

Diretor Geral  Campus Avançado Veranópolis 
Portaria IFRS 162/2020 

 
*A via original assinada encontra-se no Setor de Ensino do Campus Veranópolis. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI8Gy0BFCyWM_F7jx35NiPTsT6_XT9W9yzsmnpLGWrm6t6BA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI8Gy0BFCyWM_F7jx35NiPTsT6_XT9W9yzsmnpLGWrm6t6BA/viewform?usp=sf_link
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