
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Viamão

25/09/2020 -  RETIFICAÇÃO 7
EDITAL Nº 35, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

DOS AUXÍLIOS PERMANÊNCIA E MORADIA DO PERÍODO LETIVO DE 2020

ONDE SE LÊ:
3.1.1 Quadro de datas 

Divulga-
ção do
edital

Etapas
de ins-
crição

Datas de
inscrições

Reunião
para ingres-

santes

Público a ser atendido
em cada um das eta-

pas

Publicação
da lista de
documen-
tos faltan-

tes
até:

Datas para
entrega de

documentos
faltantes:

Resulta-
do

Recursos
Resulta-
do após
recursos 

Pagamento a
partir de:

11/10/19

Etapa 1
De 21a

25/10/19 -

Estudantes que per-
manecerão na institui-

ção no semestre
2020/1 no mesmo cur-

so.

07/11/19
De 08 a

11/11/19 18/11/19 19/11/19
 22/11/1

9 Mar/20

Etapa 2
De 21/01 a
20/02/20

13/02/2020
18h

1º dia de
aula de
2020/1

Estudantes ingressan-
tes no semestre

2020/1
02/03/20

De 03 a
04/03/20

16/03/20 17/03/20 18/03/20
Abr/20 (re-
troativo a

março)

Etapa 3 A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

Etapa 4 A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

LEIA-SE:
3.1.1 Quadro de datas 

Divulga-
ção do
edital

Etapas
de ins-
crição

Datas de
inscrições

Reunião
para ingres-

santes

Público a ser atendido
em cada um das eta-

pas

Publicação
da lista de
documen-
tos faltan-

tes
até:

Datas para
entrega de

documentos
faltantes:

Resulta-
do

Recursos
Resulta-
do após
recursos 

Pagamento a
partir de:

11/10/19

Etapa 1
De 21a

25/10/19 -

Estudantes que per-
manecerão na institui-

ção no semestre
2020/1 no mesmo cur-

so.

07/11/19
De 08 a

11/11/19 18/11/19 19/11/19
 22/11/1

9 Mar/20

Etapa 2
De 21/01 a
20/02/20

13/02/2020
18h

1º dia de
aula de
2020/1

Estudantes ingressan-
tes no semestre

2020/1
02/03/20

De 03 a
04/03/20

16/03/20 17/03/20 18/03/20
Abr/20 (re-
troativo a

março)

Etapa 3
De  13 a
20/10

-
Estudantes matricula-
dos  em 2020/1 (devii-

do Covid-19)
26/10

De  27 a
30/10 

13/11/20 16/11/20 19/11/20
Dezembro

(retroativo a
novembro)

Etapa 4 Suprimirda Suprimirda Suprimirda Suprimirda Suprimirda Suprimirda Suprimirda Suprimirda Suprimirda

Importante: 
1 - Em função da Pandemia por Covid -19 a etapa 3 de inscrições  acontecerá exclusivamente de forma digital . 
Verifique o ANEXO I abaixo  com orientações  para as  inscrições.
2 -  Em função da Pandemia por Covid -19 a etapa 4 de inscrições não acontecerá, de acordo com OFÍCIO 
Nº124/2020/DAE-PROEN/REITORIA/IFRS



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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INCLUSÃO :

ANEXO I

Orientações para inscrição do auxílio estudantil de forma digital

Passo a passo:

1) Leia o EDITAL Nº 35, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019 

2) Preencha os fomrulários a seguir, que estarão abertos para resposta somente na data de inscrições:

◦ ANEXO B e C - TERMO DE COMPROMISSO e QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6lfFK1xwXb0J8JSyQQylOWidHihPQTaXrw2ZGRiMfIh-
mTXQ/viewform

◦ ANEXO D - DECLARAÇÃO MÚLTIPLA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ1E955s6pHnyv43SVEP5or7DkHZ6bJAe9zVCno-
cItGZJkDg/viewform

◦ No decorrer do preenchimento será solicitado que anexe imagens de seus documentos, sem os mes-
mos não será possível a realização da análise documental.

3) Caso possua whatsapp inclua no seu celular o whats da Assistência estudantil pelo seguinte número 
(51)33207125, é um número fixo mas tem whats cadastrado, para facilitar a comunicação com a assisten-
te social. Assim ela poderá conversar com você, se necessário, e entender melhor a sua realidade e assim 
indicar o que é preciso para finalizar a sua solicitação.

4) Acompanhe as datas de resultados, para verificar se será necessário complementação documental e o re-
sultado final.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6lfFK1xwXb0J8JSyQQylOWidHihPQTaXrw2ZGRiMfIhmTXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6lfFK1xwXb0J8JSyQQylOWidHihPQTaXrw2ZGRiMfIhmTXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ1E955s6pHnyv43SVEP5or7DkHZ6bJAe9zVCnocItGZJkDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ1E955s6pHnyv43SVEP5or7DkHZ6bJAe9zVCnocItGZJkDg/viewform
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