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EDITAL Nº 36, de 01 de novembro de 2017 

AUXÍLIO MORADIA DO PERÍODO LETIVO DE 2018 
 

O Diretor Geral do Campus Viamão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Sul – IFRS – através da Coordenadoria de Assistência Estudantil torna público que estão abertas as inscrições do 
Edital de Auxílio Moradia. A responsabilidade pelo processo de inscrição, seleção e acompanhamento estará a 
cargo da CAE – Coordenadoria de Assistência Estudantil do Campus Viamão. 

 
1. Do auxílio moradia  

Trata-se de um auxílio financeiro mensal que visa contribuir com as despesas de moradia do estudante de 
acordo com as condições estabelecidas pelo Decreto 7.234, de 19.07.2010 (PNAES), pela Política de assistência 

estudantil do IFRS (Resolução nº 086, de 03 de dezembro de 2013) e pela Instrução Normativa PROEN 005, de 
05.11.2015.  

 
2. O público a ser atendido pelo auxílio moradia serão estudantes em vulnerabilidade socioeconômica1 que 

atendam ainda outros critérios como:  
a) Ser estudante regularmente matriculado; 
b) Não residir com os familiares e/ou responsáveis legais; 
c) A Família não residir em Viamão e/ou região metropolitana. 
d) Possuir necessidade de residir na cidade de Viamão ou região metropolitana de Porto Alegre 

por conta dos estudos no campus Viamão.  
e) Não possuir imóvel na cidade de Viamão. 
f) Os estudantes regularmente matriculados que sejam indígenas e quilombolas, bem como aqueles em 

situação de acampamento, situação de rua e membros de comunidades nômades terão critérios 
diferenciados para concessão de auxílio moradia, inclusive na documentação necessária para tal, 
conforme especificidade deste público. 

g) Casos omissos serão analisados pelo(a) Assistente social e pela Comissão de assistência estudantil a 
partir do parecer social. 
 

3. Formas de inscrição:  
O estudante deverá se inscrever, renovar ou revalidar sua inscrição de acordo com a publicação anual de 

novos editais do auxílio moradia, de acordo com a seguinte descrição: 
 

I. PRIMEIRA INSCRIÇÃO (verificar documentação no ANEXO 1 – Item 1):  
a. para estudantes que não foram beneficiados com auxílio estudantil (permanência e/ou 

moradia) anteriormente. 
b. para estudantes que reingressam por ingresso diplomado ou por novo processo seletivo 

comum em curso diferente do que cursava anteriormente. 
c. para estudantes que ingressam por transferência externa no Campus Viamão. 

II. RENOVAÇÃO (verificar documentação no ANEXO 1 – Item 2):  
a. para os estudantes contemplados com auxílio estudantil há 1 ano ou há  6 meses, a contar da 

primeira inscrição ou da última revalidação. 
b. para os estudantes contemplados com auxílio estudantil há 1 ano ou há  6 meses, a contar da 

primeira inscrição ou da última revalidação que solicitaram transferência interna de curso. 
III. REVALIDAÇÃO (verificar documentação no ANEXO 1 – Item 3):   

                                                 
1
 A situação de vulnerabilidade socioeconômica do estudante será auferida mediante avaliação socioeconômica.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7234.htm
http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/20140211323316420131118131410596anexo_resolucao_086_minuta_assistencia_estudantil_final.pdf
http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/20140211323316420131118131410596anexo_resolucao_086_minuta_assistencia_estudantil_final.pdf
http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/20151010143015338in_005_de_05_de_novembro_de_2015.pdf
http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/20151010143015338in_005_de_05_de_novembro_de_2015.pdf


a. para os estudantes contemplados com auxílio estudantil há dois anos ou mais da primeira 
solicitação ou da última revalidação. 

b. para os estudantes que retornam para o mesmo curso após período de afastamento sem 
novo ingresso ou com novo ingresso. 

c. para estudantes que solicitaram transferência interna de curso e que foram contemplados 
com auxílio estudantil há dois anos ou mais da primeira solicitação ou da última revalidação. 

 
 A análise socioeconômica para concessão do Auxílio Moradia terá validade de 2 anos. 

 
 

4. Para a solicitação do Auxílio Moradia deverá ser apresentado: 
a) Em caso de estudantes contemplados com auxílio permanência: 

 Documentos informados no ANEXO 1A. 
b) Em caso do estudante não possuir auxílio permanência: 

 Documentos informados no ANEXO 1B. 
 

5. Do pagamento 
a) O Auxílio Moradia será pago em até 12 vezes de forma ininterrupta.  
b) O valor a ser pago a título de Auxílio Moradia será divulgado juntamente com o resultado final e 

poderá ser alterado no decorrer do ano, conforme disponibilidade de recursos. 
c) O Auxílio Moradia poderá ser acumulado com o Auxílio Permanência e bolsas pagas pelo IFRS, desde 

que não exceda o teto de um salário-mínimo e meio nacional.  
 OBSERVAÇÃO: O estudante não contemplado com auxílio permanência e deferido no auxílio moradia 
poderá ser automaticamente, inserido no pagamento da respectiva etapa de inscrição do auxílio permanência 
mediante assinatura do termo de compromisso. 
 
6. Do Cronograma: 

 

QUADRO DE DATAS 

DIVULGAÇÃ

O DO 

EDITAL 

ETAPAS 

DE 

INSCRIÇ

ÃO 

DATAS DE 

INSCRIÇÕES 

ENTREGA DE 

DOCUMENTENTOS 

PRIMEIRO 

RESULTAD

O 

(PRELIMIN

AR) 

COMPLEMENTAÇ

ÃO DE 

DOCUMENTOS 

(RECURSOS) 

RESULT

ADO 

FINAL 

PAGAMENTO 

A PARTIR DE: 

06/nov/2018 

ETAPA 1 06/nov a 14/nov 01/Dez De 05 a 08/dez 1º/Mar JANEIRO 

ETAPA 2 16/Jan a 05/fev 09/Fev De 15 a 16/Fev 1º/Mar MARÇO 

ETAPA 3 08/Fev a 28/fev 09/Mar De 12 a 15/Mar 02/ Abr 

ABRIL 
(PODENDO SER 

RETROATIVO A 

MARÇO) 

ETAPA 4 15/jun a 09/jul 12/Jul De 13 a 17/Jul 1º/ Ago AGOSTO 

ETAPA 5 25/Jul a 08/Ago 10/Ago De 13 a 16/Ago 03/ Set 

SETEMBRO 
(PODENDO SER 

RETROATIVO A 

AGOSTO) 

 Local – Coordenadoria de Assistência Estudantil 
 Horário – 13h até 20h30 e/ou conforme horário de matrícula 

 
7. Para o recebimento: 

a) Resultado final de solicitação de auxílio DEFERIDO (aceito); 
b) O estudante precisa apresentar, durante todos os meses do ano letivo, 75% de frequência global, salvo 

situações em que o estudante tiver registrado junto à CAE justificativa válida para infrequência;  
c) Atender, a qualquer tempo, a Coordenadoria de Assistência Estudantil caso haja chamamento do 

contemplado para comparecer a reuniões de avaliação ou solicitação de esclarecimentos ou novos 
documentos.  

d) O estudante que já concluiu um curso (diplomado) na mesma modalidade em que está matriculado só 
receberá auxílio estudantil havendo disponibilidade de recurso. 

 



8. Para suspensão: 
O auxílio será SUSPENSO, a qualquer tempo, nos casos em que:  

 

a) O estudante apresentar menos de 75% de frequência global, em até dois meses no período de vigência 
deste Edital, salvo situações em que o estudante tiver registrado junto a CAE justificativa válida para 
infrequência;  

b) O estudante contemplado não atenda, a qualquer tempo, aos chamamentos da CAE para comparecer a 
reuniões de avaliação ou solicitação de novos documentos.  

c) Forem verificadas possíveis inverdades ou omissões de informações nos documentos do cadastro do 
estudante. 

d) Em casos extraordinários por decisão da CAE. 

 
9. Para o cancelamento: 

Todos os auxílios serão CANCELADOS, a qualquer tempo, nos casos em que:  
 
a) O estudante apresentar menos de 75% de frequência global, em mais de dois meses no período deste 

Edital, salvo situações em que o estudante tiver registrado junto à CAE justificativa válida para 
infrequência;  

b) Forem verificadas inverdades ou omissões de informações nos documentos do cadastro do estudante; 
c) O estudante conclua o curso durante o período de vigência do benefício, não cabendo recurso ou 

renovação do mesmo; 
d) O estudante tranque ou abandone o curso durante o período de vigência do auxílio (em caso de retorno 

em semestre posterior deverá obrigatoriamente solicitar revalidação – verifique item 5.1 do edital nº 34 
de 26 de outubro de 2017). 

e) Em casos extraordinários por decisão da CAE. 
 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – PORTARIA 37/2016* 

O presente edital foi revisado e aprovado por pelo menos três componentes desta comissão que 
assinam abaixo: 
 
______________________________________ 
Andreia Pereira Pedroso – Coord. CAE  
 
 
_______________________________________ 
Lucas Coradini – Docente 
 

_______________________________________ 
Luciane Alves Santini – TAE  
 
 
_______________________________________ 
Anelise Shutz – TAE 
 

_______________________________________
Robson Garcia da Silva – Docente 

 
 

 
___________________________________________ 

Daniela Nicoletti Fávero* 
Diretora de Ensino Substituta 

Portaria 68/2017  
Campus Viamão/IFRS 

 

 
___________________________________________ 

Alexandre Martins Vidor* 
Diretora Geral 

Portaria 686/2016  
Campus Viamão/IFRS 

 
* A via original deste edital encontra-se arquivada no Gabinete do Campus Viamão 


