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04/12/2017 -  RETIFICAÇÃO 3 EDITAL Nº 34, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017 

DO AUXÍLIO PERMANÊNCIA DO PERÍODO LETIVO DE 2018 

ONDE SE LÊ: 
5.2 ETAPAS DE INSCRIÇÕES 

 ATENÇÃO: Verifique documentação específica no ANEXO 01, para as diferentes possibilidades explicitadas 
acima (primeira inscrição, renovação ou revalidação). 

 ATENÇÃO: Serão ofertadas cinco etapas de inscrições para o auxílio permanência do Campus Viamão do IFRS 
no decorrer do período de vigência do presente edital, são elas: 

 

QUADRO DE DATAS 

DIVULGAÇÃO DO 

EDITAL 

ETAPAS DE 

INSCRIÇÃO 

DATAS DE INSCRIÇÕES 

ENTREGA DE 

DOCUMENTENTOS 

PRIMEIRO 

RESULTADO 

(PRELIMINAR) 

COMPLEMENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS 

(RECURSOS) 

RESULTADO 

FINAL 

PAGAMENTO A 

PARTIR DE: 

25/Out/2017 

ETAPA 1 30 /out a 14/nov 01/Dez De 05 a 08/dez 1º/Mar MARÇO 

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 AGOSTO) 

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) 

 

LEIA-SE: 
5.2 ETAPAS DE INSCRIÇÕES 

 ATENÇÃO: Verifique documentação específica no ANEXO 01, para as diferentes possibilidades explicitadas 
acima (primeira inscrição, renovação ou revalidação). 

 ATENÇÃO: Estudantes que ingressam após a terceira e quarta etapas terão até cinco dias úteis após a efetiva-
ção da matrícula para solicitar auxílio.  

 ATENÇÃO: Em situações emergenciais ou extraordinárias, o estudante poderá solicitar sua inscrição a qualquer 
tempo mediante disponibilidade financeira do Campus. 

 ATENÇÃO: Serão ofertadas cinco etapas de inscrições para o auxílio permanência do Campus Viamão do IFRS 
no decorrer do período de vigência do presente edital, são elas: 

QUADRO DE DATAS 

DIVULGAÇÃO DO 

EDITAL 

ETAPAS DE 

INSCRIÇÃO 

DATAS DE INSCRIÇÕES 

ENTREGA DE 

DOCUMENTENTOS 

PRIMEIRO 

RESULTADO 

(PRELIMINAR) 

COMPLEMENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS 

(RECURSOS) 

RESULTADO 

FINAL 

PAGAMENTO A 

PARTIR DE: 

25/Out/2017 

ETAPA 1 30 /out a 14/nov 01/Dez De 05 a 08/dez 1º/Mar MARÇO 

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 AGOSTO) 

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) 

 ATENÇÃO: Os resultados serão publicados nos murais físicos do Campus Viamão no dia indicado na tabela 
acima. Também serão publicados no site do Campus Viamão de acordo com a disponibilidade da página e de 
rede para tal ação, podendo sofrer atrasos de publicações na web. 

 

 



 

 
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 proporcionalmente. 

 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 Reco-
lhimento da União - GRU. 

 Em virtude de liberação ou falta de liberação orçamentária ou financeira, os pagamentos poderão sofrer atra-
sos 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 pagamen-

to integral do auxílio, de acordo com classificação nos grupos de vulnerabilidade.  

 
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 proporcionalmente. 

 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 Reco-
lhimento da União - GRU. 

 Em virtude de liberação ou falta de liberação orçamentária ou financeira, os pagamentos poderão sofrer atra-
sos 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 pagamen-

to 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. 

 


