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DO AUXÍLIO PERMANÊNCIA DO PERÍODO LETIVO DE 2018 

ONDE SE LÊ: 
7. DO RECEBIMENTO DOS AUXÍLIOS 

 Os auxílios ofertados serão depositados em conta corrente, conta corrente fácil ou conta poupança fácil, obrigatoriamente no nome 
do estudante. 

 A abertura da conta deverá ser providenciada pelo estudante, caso não a possua.  
 O depósito dos pagamentos do(s) auxílio(s) tem a previsão de serem efetuados na conta do estudante até o dia 15 de cada mês, de 

acordo trâmites do setor financeiro do Campus Viamão. 
 Os valores pagos serão definidos pela CMGOAE - Comissão Mista de Gestão de Orçamento da Assistência Estudantil (Portaria 485 de 

16 de março de 2017) a partir do orçamento disponível (Ação MEC 2994), como também do quantitativo de estudantes deferidos nos 
auxílios no decorrer do ano letivo de 2018. 

 Nos meses em que houver redução de dias letivos, em função dos recessos escolares, os valores poderão ser pagos proporcionalmen-
te. 

 Os valores dos benefícios poderão, a critério da CAE, corresponder ao número de disciplinas e/ou dias em que o estudante estiver 
matriculado. 

 Caso 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, os pagamentos poderão sofrer atrasos ou alterações nos 
valores mensais, mais de uma vez ao ano, podendo aumentar ou diminuir de acordo com a disponibilidade orçamentária. 

 Em caso de atraso no provimento dos recursos, os auxílios poderão ser pagos retroativamente. 
 Nos casos de estudantes matriculados somente na disciplina de estágio curricular, será garantido o pagamento integral do auxílio, de 

acordo com classificação nos grupos de vulnerabilidade.  
 Os estudantes matriculados em número inferior de três disciplinas receberão a metade do auxílio exceto estudantes matriculados 

em TCC e estágio. 

LEIA-SE: 

7. DO RECEBIMENTO DOS AUXÍLIOS 

 Os auxílios ofertados serão depositados em conta corrente, conta corrente fácil ou conta poupança fácil, obrigatoriamente no nome 
do estudante. 

 O pagamento do auxílio permanência ocorrerá nos seguintes meses letivos: março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e 
novembro.  

 Os meses de julho e dezembro poderão ser pagos proporcionalmente aos dias letivos em caso de liberação de contingenciamentos 
dos recursos pelo governo federal. 

 Não haverá pagamento nos meses de janeiro e fevereiro. 
 A abertura da conta deverá ser providenciada pelo estudante, caso não a possua.  
 O depósito dos pagamentos do(s) auxílio(s) tem a previsão de serem efetuados na conta do estudante até o dia 15 de cada mês, de 

acordo trâmites do setor financeiro do Campus Viamão. 
 Os valores pagos serão definidos pela CMGOAE - Comissão Mista de Gestão de Orçamento da Assistência Estudantil (Portaria 485 de 

16 de março de 2017) a partir do orçamento disponível (Ação MEC 2994), como também do quantitativo de estudantes deferidos nos 
auxílios no decorrer do ano letivo de 2018. 

 Nos meses em que houver redução de dias letivos, em função dos recessos escolares, os valores poderão ser pagos proporcionalmen-
te. 

 Os valores dos benefícios poderão, a critério da CAE, corresponder ao número de disciplinas e/ou dias em que o estudante estiver 
matriculado. 

 Caso 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, os pagamentos poderão sofrer atrasos ou alterações nos 
valores mensais, mais de uma vez ao ano, podendo aumentar ou diminuir de acordo com a disponibilidade orçamentária. 

 Em caso de atraso no provimento dos recursos, os auxílios poderão ser pagos retroativamente. 
 Nos casos de estudantes matriculados somente na disciplina de estágio curricular, será garantido o pagamento integral do auxílio, de 

acordo com classificação nos grupos de vulnerabilidade.  
 Os estudantes matriculados em número inferior de três disciplinas receberão a metade do auxílio exceto estudantes matriculados 

em TCC e estágio. 

 


