
 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

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

Coordenação Assistência Estudantil - Campus Rolante 

 

RETIFICAÇÃO 

EDITAL Nº 010, de 09 de novembro de 2016 

DO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE - PERÍODO LETIVO DE 2016 a 2017 

 

O Diretor Geral do Campus Rolante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Sul – IFRS – através da Coordenação de Assistência Estudantil torna público que estão 

abertas as inscrições para o Programa de Apoio ao Estudante, conforme as normas estabelecidas na IN 

Proen 05 de 05 de novembro de 2015 e neste Edital. 

A responsabilidade pelo processo de inscrição, seleção e acompanhamento dos estudantes estará 

a cargo da Assistente Social e da Coordenação de Assistência Estudantil – CAE do Campus Rolante.  

 

1. DA FINALIDADE 

1.1 Conceder auxílios emergenciais para o ano de 2016 e 2017; 

1.2 Subsidiar os estudantes em despesas relacionadas às questões escolares de modo a fortalecer 

suas condições de permanência e aproveitamento nas atividades acadêmicas do período letivo 

de 2017. 

1.3 Renovação dos auxílios em 2016/1. 

 

2.  DO AUXÍLIO  

2.1 O presente Edital destina-se a atender a todos os estudantes do Campus Rolante do IFRS, 

matriculados nos cursos regulares. 

2.2 Os estudantes que tiverem sua solicitação de auxílio DEFERIDA (aceita), após a análise 

socioeconômica, serão classificados em grupos cujos valores serão definidos a partir de critérios de renda 

e vulnerabilidade de seu grupo familiar.  

2.3 A distribuição dos auxílios será realizada conforme os recursos disponíveis para o Programa 

de Benefícios da Assistência Estudantil, conforme quadro abaixo: 

SITUAÇÃO 

G1 Vulnerabilidade extrema 

G2 Vulnerabilidade alta 

G3 Vulnerabilidade média 

G4 Vulnerabilidade baixa 

 

2.4 Poderão ser criados auxílios extraordinários para situações específicas de caráter eventual 

e/ou emergencial ocorridas posteriormente ao término da última etapa de inscrições. 

 

 

 



3. RECOMENDAÇÕES DE INSCRIÇÃO  

 

1. Leia com atenção o Edital conferindo a documentação necessária e os prazos de inscrição.  

2. Inscreva-se! Entregue o questionário socioeconômico (anexo b) devidamente preenchido assim 

como, os documentos necessários (descritos no anexo a). Ficam dispensados de apresentar esses 

documentos os estudantes ingressantes por reserva de vagas renda inferior, pois estes já terão sua 

avaliação socioeconômica realizada no processo de matrícula. 

3. Preste atenção ao canhoto que receberá como comprovante de inscrição. Ele poderá ser utilizado 

posteriormente.  

4.  Conferira o resultado da sua inscrição. (No caso de INDEFERIMENTO (auxílio negado) atente-

se para o prazo e procedimentos de recurso prestando a informação complementar e/ou 

entregando a documentação pendente que a CAE solicitar.  

 

3. CRONOGRAMA  

PÚBLICO 
DATAS, HORÁRIOS E 

LOCAIS 
ATIVIDADE 

PRIMEIRA 

ETAPA 

Renovação dos auxílios concedidos em 2016/1. 

 

Concessão de auxílios emergenciais para o ano 

de 2016. 

 

09 a 11 de novembro 

de 2016 

Escola Oldenburgo 

Das 19:00h às 22:00h 

INSCRIÇÕES 

16 de novembro de 

2016 

DIVULGAÇÃO DO 

PRIMEIRO 

RESULTADO 

17 de novembro de 

2016 
RECURSOS 

18 de novembro de 

2016 

Escola Oldenburgo 

RESULTADO 

FINAL 

    

PÚBLICO 
DATAS, HORÁRIOS E 

LOCAIS 
ATIVIDADE 

SEGUNDA 

ETAPA Ingressantes e estudantes que perderam o prazo 

da primeira etapa 

16 de janeiro a 10 

de fevereiro de 2017 

Escritório de 

Implantação (R. 

Alfredo Wust, 645 – 

Rolante/RS) 

Terças às sextas-

feiras – das 08h às 

14h 

INSCRIÇÕES 

14 de fevereiro 
DIVULGAÇÃO DO 

PRIMEIRO 

RESULTADO 

15 e 16 de fevereiro RECURSOS 

20 de fevereiro 
RESULTADO 

FINAL 

    

PÚBLICO 
DATAS, HORÁRIOS E 

LOCAIS 
ATIVIDADE 

TERCEIRA 

ETAPA Ingressantes de chamadas extras e 

PSComplementar 
01 a 07 de março de 

2017 
INSCRIÇÕES 



Escritório de 

Implantação (R. 

Alfredo Wust, 645 – 

Rolante/RS) 

Terças às sextas-

feiras – das 08h às 

14h 

10 de março de 2017 
DIVULGAÇÃO DO 

PRIMEIRO 

RESULTADO 

13 a 15 de março de 

2017 
RECURSOS 

20 de março de 2017 
RESULTADO 

FINAL 

 

Estudantes que necessitem de 

auxílios emergenciais no ano de 

2017. 

A qualquer tempo devem ser 

solicitados na coordenação de 

AE 

O resultado será divulgado 

diretamente aos interessados e a 

distribuição dos auxílios será 

realizada conforme os recursos 

disponíveis para o Programa de 

Benefícios da Assistência 

Estudantil, [acrescenta-se] ou 

Recursos Emergenciais 

Extraordinários (TED 5400 ou 

outros) 

 

4. DAS CONDICIONALIDADES  

4.1. Para receber o auxílio: 

I. O Resultado final deve constar a classificação de DEFERIMENTO (aceito); 

II. O estudante precisa apresentar, durante todos os meses do ano letivo, 75% de frequência global, 

salvo situações em que tiver protocolado junto ao Setor de Ensino justificativa para infrequência;  

III. Atender, a qualquer tempo, a CAE caso haja chamamento do estudante para complementação de 

documentação e/ou solicitação de novos documentos.  

4.2 O auxílio será suspenso nos casos de não atendimento dos itens acima citados, e ainda se: 

I. Forem verificadas inverdades ou omissões de informações nos documentos do cadastro do estudante; 

II.  O estudante conclua, tranque ou abandone o curso durante o período de vigência do auxílio. 

 

5. DO PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS 

5.1 O pagamento será efetuado em conta (corrente ou fácil) obrigatoriamente em nome do 

estudante. 

5.2 O pagamento será antecipado (até a segunda semana do mês) às demandas estudantis.  

5.3 O pagamento dos auxílios serão de março a dezembro com exceção dos públicos da terceira 

e quarta etapa. Estes terão seus primeiros pagamentos em abril e agosto respectivamente.  

5.4 Em caso de redução de dias letivos, o pagamento se dará proporcionalmente.  



5.5 Em caso de atraso no provimento dos recursos, os auxílios poderão ser pagos retroativamente. 

 

6. OBSERVAÇÕES FINAIS 

61.Os estudantes que solicitarem o(s) auxílio(s) têm garantia de total sigilo das informações 

prestadas.  

6.2 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão avaliados pela CAE. 

6.3 Maiores informações podem ser obtidas na CAE e pelo telefone (51) 9213-6890. 

 

Rolante, 09 de novembro de 2016. 

 

Retificado em 09 de março de 2017. 

 

Jesus Rosemar Borges1 

Diretor-Geral pró tempore em exercício 

IFRS - Campus Rolante 

Portaria 318/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 A versão assinada encontra-se no arquivo do Escritório de Implantação do Campus Rolante. 



ANEXO A 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO OU RENOVAÇÃO DE 

AUXÍLIOS* 

 

1. Documentos do estudante independentemente de sua idade 

Questionário socioeconômico 

Cópia de cartão bancário em nome do estudante 

Carteira de trabalho e previdência social – CTPS (todas as páginas abaixo): 

 Cópia da página de identificação, e 

 Cópia da página de qualificação, e 

 Cópia da página do último contrato de trabalho, e 

 Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco 

Se não possuir CTPS – apresentar declaração de que não possui este documento – e a Cópia Simples da Carteira de 

Identidade 

CPF ou comprovante de situação cadastral 

Comprovante de residência 

Se for indígena, quilombola, estudante em situação de rua e de acampamento, e membro de comunidade nômade – 

autodeclaração 

Se for estagiário ou bolsista – apresentar termo de compromisso e recibo mensal do pagamento 

2. Documentos do estudante com 16 anos ou mais 

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de (uma das alternativas abaixo): 

 Cópia de contracheque  

 

Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/outros, apresentar Declaração de Situação 

Ocupacional – (Veja link)  

Se proprietário rural ou sitiante: 

 Declaração de aptidão ao PRONAF e 

 Relatório SEFAZ (relatório do fechamento do bloco de notas) 

Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 

 Pró-labore, e 

 Contrato social, e 

 DMEI 

2.3 Documentos dos membros do grupo familiar menores de 16 anos 

Cópia da carteira de Identidade ou da Certidão de nascimento 

 

2.4 Documentos do grupo familiar com 16 anos ou mais 

Cópia do CPF ou comprovante de situação cadastral 

Carteira de trabalho e previdência social – CTPS (todas as páginas abaixo): 

 Cópia da página de identificação, e 

 Cópia da página de qualificação, e 

 Cópia da página do último contrato de trabalho, e 

 Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco. 

Se não possuir CTPS – apresentar declaração de que não possui este documento – e a Cópia Simples da Carteira 

de Identidade 

Se for trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de (uma das alternativas 

abaixo): 

 Cópia de contracheque ou 

 

Se for autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/outros, apresentar Declaração de 

Situação Ocupacional 

Se for proprietário rural ou sitiante (todos os documentos abaixo): 



 Declaração de aptidão ao PRONAF e 

 Relatório SEFAZ (relatório do fechamento do bloco de notas) 

Se for empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 

 Cópia da última declaração de IR da pessoa jurídica devida completa com recibo de entrega e  

 Pró-labore e 

 Contrato social e 

 DMEI 

Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento 

Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão ou auxílio reclusão, apresentar cópia de extrato do 

benefício 

Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega 

Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Programa Bolsa Família, 

Benefício de Prestação Continuada – BPC) 

Se recebe auxílio de terceiros, apresentar declaração de recebimento de auxílio financeiro. 

 

*Os estudantes ingressantes por reserva de vagas renda inferior, ficam dispensados de apresentar esses 

documentos, com exceção do questionário socioeconômico e do cartão com conta bancária, pois estes 

já terão sua avaliação socioeconômica realizada no processo de matrícula 

 

  



  
Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  

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

Campus Rolante 

 

ANEXO B 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO  
  

  

Eu, ___________________________________________, RG______________________________,  

CPF__________________________, aprovado  no  curso  Técnico  em  

__________________________________ do campus Rolante, do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFRS), declaro que os dados fornecidos abaixo correspondem a minha realidade 

familiar e socioeconômica:   

  

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Nome completo do Candidato: ________________________________________________ 

NIS:_____________________________Data Nascimento:____/____/_______ Idade:____________ 

Tel. fixo: (__)______________Celular: (__)______________ Tel. para recados: (__)______________   

E-mail (em letra  de imprensa): ____________________________________________ 

Endereço:______________________________________Nº_______Complemento:______________ 

Bairro:____________________________Cidade:_____________________________Estado:______ 

 Nome completo do responsável (se menor de 18 anos): _____________________________________   

  

2. DE ACORDO COM A CATEGORIA USADA PELO IBGE, VOCÊ SE CONSIDERA:  
(    ) Amarelo – origem asiática           (    ) Branco  

(    ) Indígena                                       (    ) Preto/Negro  

(    ) Pardo                                            (    ) Outra, qual?___________________   

  

3. SOBRE O INGRESSO NO CAMPUS DO IFRS :  
Qual Curso:_____________________________________ Ano do ingresso:_____________ 

(  ) Acesso Universal                             (  ) R.V Renda Inf.   

(  ) R.V Renda Inf. Pretos e Pardos       (  ) R.V Renda Inf. Indígenas   

(  ) R.V Renda Superior                         (  ) R.V Renda Sup. Pretos e Pardos   

(  ) R.V Renda Sup. Indígena                 (  ) R.V Pessoa com Deficiência   

  

4. DADOS BANCÁRIOS  ( somente para quem solicitar auxilio Estudantil).   
Indique conta corrente ou conta fácil   

Banco: ________________ Agência: __________ Operação:______Conta_____________________  

  

5. O ESTUDANTE JÁ FORMADO ANTERIORMENTE  
(  ) Sim – Curso Técnico – qual:_______________________________________________________  

(   ) Sim – Curso Superior – qual:______________________________________________________  

(   ) Não  

   

6. QUAL A SUA SITUAÇÃO DE MORADIA? (MARQUE MAIS DE UMA OPÇÃO SE 

NECESSÁRIO)  
(   ) Alugada  

(   ) Cedida  



(   ) Em área verde  

(   ) Em ocupação irregular  

(   ) Financiada  

(   ) Na rua  

(   ) Própria ( somente quando a escritura da residência estiver  em seu nome ou de sua família (para 

menores de 18 anos) (   ) República  

(   ) Comunidade Indígena  

(   ) Comunidade Quilombola   

(   ) Comunidade Cigana  

(   ) Outra, qual? ______________________________   

  

7. A FAMÍLIA RECEBE AJUDA FINANCEIRA/MATERIAL DE PESSOA QUE NÃO 

RESIDE NO MESMO DOMICÍLIO  
(   ) Sim – Financeira. Especifique valor: ___________ Quem ajuda? ____________________ 

(   ) Sim – Material. Especifique:__________________ Quem ajuda? ____________________ 

(   ) Não, minha família (incluindo eu) não recebe auxílio financeiro ou material.   

  

8. TRANSPORTE – COMO VOCÊ IRÁ PARA A AULA?  
(   ) A pé  

(   ) Bicicleta  

(   ) Carona gratuita  

(   ) Carona paga – Especifique o valor diário R$__________  

(   ) Carro ou moto própria  

(   )Transporte coletivo (dois ou mais ônibus) – Especifique o valor diário R$__________  

(   )Transporte coletivo (um ônibus) – Especifique o valor diário R$__________  

(  )Transporte por empresa privada como única opção de locomoção – Especifique o valor diário 

R$____________  

(   ) Transporte por empresa privada por escolha – Especifique o valor diário R$________________  

(   ) Outro, qual: _____________________________ Especifique o valor diário R$_____________   

  

9. VOCÊ OU ALGUM MEMBRO DA SUA FAMÍLIA ACESSA OS SEGUINTES 

PROGRAMAS SOCIAIS E/OU SERVIÇOS?  
(   ) Não recebo/acesso nenhum serviço ou programa.  

(   ) Sim, marque abaixo qual ou quais:  

(   ) Cadastro único – Nº _______________________ Especifique valor R$ _____________________   

(   ) Bolsa Família – Especifique valor R$____________________________________   

(   ) Benefício de prestação Continuada (BPC) – Especifique valor R$ ________________________   

(   ) Acompanhamento pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

qual:_____________  (   ) Acompanhamento pelo Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) qual: _____________________________________  

(   ) Programa agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano – Especifique valor R$ ______  

(   ) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI – Especifique valor R$ ________________  

(   ) Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf – Especifique valor R$ ___ 

(   ) Programa Nacional de Inclusão de Jovem – Pró Jovem – Especifique valor R$ ______________   

(   ) Outro, qual? ___________________________________ Especifique valor R$ _______________  

   

10. SITUAÇÃO DE SAÚDE :  
Você ou algum membro de sua família possuem alguma doença? (doença crônica, dependência 

química sofrimento psíquico).  

( ) sim  ( ) não  qual? ___________________________.  

  

 Você ou algum membro da sua família possuem alguma deficiência ou 

síndrome?  ( ) sim  ( ) não   (  ) qual? ____________________.  



  

11. CONTEXTO EDUCACIONAL DO ESTUDANTE E RESIDENTES NA MESMA CASA  
(   ) Estudante frequentou somente Escola Pública.  

(   ) Estudante realizou ou finalizou ensino fundamental ou médio da modalidade EJA (Educação para 

jovens e adultos).  

(   ) Membro(s) da residência cursa(m) graduação com financiamento atualmente (Fies, outros...)  

(   ) Membro(s) da residência maior(es) de 14 anos é/são analfabeto(s).  

(   ) Membro(s) da residência maior(es) de 18 anos com ensino fundamental incompleto.  

(   )  Membro(s) da residência maior(es) de 18 anos com ensino fundamental completo ou médio 

incompleto.  

(   ) Membro(s) da residência entre 4 e 17 anos fora da Escola.  

  

12. RENDA FAMILIAR   
 Descreva na tabela abaixo, o nome de cada membro/morador da sua residência, inclusive você.  

 Use uma linha para cada morador da residência, inclusive crianças.   

 Indique o parentesco que cada membro da residência tem com você, assim com a idade, a 

escolaridade, a ocupação, ( profissão e ou situação de emprego ou desemprego),  e a renda 

bruta mensal de cada um.   

 A RENDA BRUTA MENSAL DEVERÁ SER COMPROVADA POR UM DESTES 

DOCUMENTOS: Carteira de trabalho assinada ou situação de desemprego, recibo de 

pagamento de salário ou contra cheque, extratos bancários ou declaração de autônomo.  

Obs.: Os membros de sua residência que declaram imposto de renda devem entregar a cópia da 

última declaração com recibo.   

  

1º nome de cada 

membro da 

residência  

Parentesco  Idade  Escolaridade  Ocupação  Declara 

*IR?  

Renda bruta 

mensal  

1     

Estudante  

          

2              

3              

4              

5              

6              

7              

*Imposto de Renda  

  

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e que estou ciente de que poderão  ser verificadas 

por VISITA DOMICILIAR, SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 e/ou ENTREVISTA. Informo que estou ciente de que a prestação de informação falsa provocará o 

indeferimento (negação) de qualquer espécie de solicitação de auxilio (estudantil ou moradia) e ou 

reserva de vagas por renda inferior.  

  

  

__________________________________  

Assinatura do Estudante ou Responsável legal.  

  

  



 

13. CARTA DE APRESENTAÇÃO   
Queremos conhecer um pouco sobre você, então nesta carta poderá escrever o que quiser nos 

contar sobre sua vida, como por exemplo:   

• Qual sua relação com as pessoas que moram com você;  quais suas alegrias, o que representa 

para você fazer este curso?como foram as suas experiências anteriores etc.  

• Como foi sua vida escolar até o momento;   

• Quais são as dificuldades enfrentadas por você e sua família em relação a: alimentação, moradia, 

saúde, educação, transporte entre outros.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rolante, ____ de ____________________ de 201___.   

 
 

 


