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RESOLKAO N° 023/2015-CONDIR, DE 08 DE ABRIL DE 2015.
APROVA 0 EDITAL 001/2015 QUE
ESTABELECE AS NORMAS PARA SELKAO
DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO
PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL
2015 DO CAMPUS TUCURUI DO IFPA.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS TUCURUI DO INSTITUTO
•

FEDERAL DE EDUCAgA0, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA, no uso de suas
atribuicoes legais, conferidas pelo Estatuto do IFPA, publicado no Di.ario Oficial da UNA() do
dia 08/01/2009, e de acordo corn a Lei 11.892/2008, no uso de suas atribuicoes legais:

RESOLVE
Art. 10 Aprovar o Edital n° 001/2015 do Campus Tucurui do Instituto Federal de Educagao,
Ciencia e Tecnologia do Para — IFPA, que normatiza o processo de selecao de alunos para
participacao no Programa de Assistencia Estudantil 2015, conforme anexo.
Art. 2° Esta Resolugao entrara ern vigor na data de sua assinatura, revogadas as
disposigoes ern contrario.
Tucurui, 08 de abril de 2014.

Raimundo N nato Sanches de Souza
Presidente do Conselh. Diretor do Campus Tucurui/IFPA
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RESOLKAO N° 023/2015-CONDIR, DE 08 DE ABRIL DE 2015.

EDITAL N° 01/2015
PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

0 Campus Tucurui do Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Para — IFPA, por meio da
Direcao Geral, torna publico que no periodo de 06 a 10 de abril de 2015 estardo abertas as inscriceies ao
Processo Seletivo para concessao de auxilios da Assistencia Estudantil deste Campus, de acordo corn as
normas e criterios estabelecidos neste edital, com base no que rege o Programa Nacional de Assistencia
•

Estudantil - PNAES, instituido pelo Decreto n° 7.234/2010 e a Resolucao N° 134/2012- CONSUP, de
04 de dezembro de 2012, que regulamenta a politica de assistencia ao estudante do Instituto Federal de
Educacao, Ciencia e Tecnologia do Para - IFPA.
1. DO PUBLICO-ALVO
Art. 1° Alunos do Campus Tucurui, em condicOes de vulnerabilidade social e economica, corn
matricula e frequencia regular, nas modalidades de ensino Tecnico Integrado ao Ensino
Medi°, Tecnico Subsequente e Superior.
2. DOS OBJETIVOS
Art. 2° Constituem objetivos do presente Edital:
a) Garantir o acesso, a permanencia e a conclusao de curso de alunos em condicao de
vulnerabilidade social e economica, corn vistas a inclusao social e a prevencao da repetencia
e da evasao escolar decorrentes de condicOesde socioeconomicas.
b) Realizar processo de selecao para atender alunos em comprovada situacao de
vulnerabilidade social e economica, por rneio de concessao de auxilio financeiro para
complementacao do custeio de despesas corn os estudos.
3. DOS CRITERIOS DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA
Art. 3° Sao criterios para a concessao dos Auxilios do Programa de Assistencia Estudantil ao Educando
do Campus Tucurui do IFPA:
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Possuir renda per capita familiar de ate 1,5 (um e meio) salario minimo comprovada, ou seja, a soma de
toda a remuneracao familiar dividida pelo nilmero de integrantes da familia;
0 aluno podera se inscrever em mais de um auxilio, tendo que, apresentar documentacao comprobatoria
conforme o auxilio solicitado;
Ficardo impedidos de participar do Programa de Assistencia Estudantil no ano de 2015, aqueles alunos
beneficiados no ano de 2014 que apresentarem mais de 2 dependencias nas disciplinas do curso no
semestre/ano anterior ao lancamento deste Edital e aqueles alunos que nao prestaram conta do beneficio
recebido em 2014 (Auxilio Moradia, Oculos e Material Escolar e Xerografico);
•

e) Para o auxilio Bolsa PROEJA o aluno deve estar matriculado e frequentando regularmente Curso
ofertado na Modalidade do PROEJA, pelo Campus Tucurui do IFPA.

Paragrafo Unico: 0 acilmulo dos auxilios (Transporte, Creche, Moradia, Bolsa PROEJA,
Bolsa Atleta e Bolsa Permanencia) nao podera ultrapassar 70% do salario minimo vigente,
nao sendo contabilizado para o Auxilio Oculos.
4. DAS MODALIDADES DE AUXILIO, NOMERO DE VAGAS E VALOR DOS BENEFICIOS
Art. 4° 0 Programa de Assistencia Estudantil do Campus Tucurui é composto dos seguintes
auxilios:
a) PARA 0 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
Duragao

Auxilio

Auxilio

8 meses

Transporte

Auxilio
Transporte
para alunos
em Estagio
e PIBICE
Ensino
Medici

8 meses

Descricao
Concessao de auxilio financeiro
mensal, variavel de acordo corn o
nOmero de dias letivos / mes e custo
da passagem estudantil vigente de
Tucurui ou Breu Branco, para alunos
que necessitem desse beneficio para
realizar o trajeto residencia- Campus
Tucurui- residencia.
Concessao de auxilio financeiro
mensal, variavel de acordo corn o
numero de dias letivos / mes e custo
da passagem estudantil vigente de
Tucurui ou Breu Branco, para alunos
em Estagio obrigatorio, interno e
nao remunerado e PIBICE Ensino
Medi°.

N° de vagas

Valor

118

Valor da tarifa
de transporte
multiplicado
nOmero
pelo
de dias letivos/
mes.

13

Valor da tarifa
de transporte
multiplicado
nOmero
pelo
de dias do
estagio/ mes.
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9 meses

Moradia

Oculos de
grau

Parcela
Unica

Auxilio
Creche

9 meses

Bolsa
8 meses
PROEJA

Consiste na concessao de auxilio
financeiro, fixo e mensal para alunos
cuja familia reside em outro municipio,
que
desde
comprovada
a
necessidade de pagar aluguel pelo
aluno.

04

R$ 200, 00

Conceder auxilio financeiro fixo e
anual para estudantes do Campus
Tucurui, para auxilio na aquisicao de
lentes e/ou armagao de Oculos de
grau, desde que apresentada receita
oftalmologica.

16

R$ 400, 00

10

R$ 200, 00

43

R$ 100,00

N° de vagas

Valor

Concessao de auxilio financeiro
mensal, variavel de acordo com o
numero de dias letivos / mes e custo
da passagem estudantil vigente de
Tucurui ou Breu Branco, para alunos
que necessitem desse beneficio para
realizar o trajeto residencia- Campus
Tucurui- residencia.

100

Valor da tarifa
de transporte
multiplicado
numero
pelo
de dias letivos/
mes.

Consiste na concessao de auxilio
financeiro, fixo e mensal para alunos
cuja familia reside em outro municipio,
a
que
comprovada
desde
necessidade de pagar aluguel pelo
aluno.

5

R$ 200, 00

15

R$ 400, 00

Concessdo de auxilio financeiro, fixo e
mensal para estudantes em situacdo de
vulnerabilidade social e ecorthmica, corn
filho (s) ou crianca(s) de idade ate 5
(cinco) anos e 11 (onze) meses sob sua
tutela legal, para auxilio nas despesas
corn a(s) crianca(s).
Concessdo de auxilio financeiro mensal
para alunos dos cursos na modalidade
PROEJA para complementacao do
custeio de despesas corn os estudos.

b) PARA 0 SEGUNDO SEMESTRE DE 2015
Auxilio

Duragao

Auxilio
Transporte

Auxilio

5,5 meses

6 meses

Moradia
Oculos de
grau
Parcela
Unica

Descricao

Conceder auxilio financeiro fixo e
anual para estudantes do Campus
Tucurui, para auxilio na aquisicao de
lentes e/ou armacao de Oculos de
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grau, desde que apresentada receita
oftalmologica.
Auxilio
Creche

6 meses

Concessao de auxilio financeiro, fixo e
mensal para estudantes em situacao de
vulnerabilidade social e economica, corn
filho (s) ou crianca(s) de idade ate 5
(cinco) anos e 11 (onze) meses sob sua
tutela legal, para auxilio nas despesas
corn a(s) crianca(s).

5

R$ 200, 00

5. DOS PRAZOS E FORMAS DE INSCRICAO
Art. 5° Os prazos e formas de inscricao sera() conforme abaixo:
•

a) Para alunos beneficiados no ano de 2014:
Os estudantes beneficiados pelo Programa de Assistencia Estudantil do ano de 2014 que
atenderem todas as condigOes de permanencia do Edital passarao pelo
RECADASTRAMENTO, que consiste numa Entrevista Social e entrega do comprovante de
renda atualizado e declaracao de sua situacao academica emitida pela secretaria (disciplinas
aprovadas e pendentes) ao Setor Psicossocial e Assistencia ao Educando.
Periodo de Recadastramento: 31 de marco de 2015 a 06 de abril de 2015.

b) Para os demais alunos:
Os estudantes que ingressaram no ano letivo de 2015 ou aqueles que nao se inscreveram
ou nao se beneficiaram pelo Programa de Assistencia Estudantil no ano de 2014 deverao
•

preencher o Formulario de Inscricao online no site http://tucurui.ifpa.edu.br e entregar
todos os documentos comprobatOrios de inscricao conforme estabelece o Item 6 deste
Edital.
Periodo de Inscricao: 08 a 13 de abril de 2015.

6. DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE INSCRIcA0
Art. 6° Os candidatos deverao entregar, no ato da inscricao, os seguintes documentos
comprobatOrios:
a) Comprovante de matricula;
b) COpia do RG e CPF do estudante;
d) Copia de comprovante de residencia;
(\12r
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c) Copia de comprovante de abertura ou titularidade de conta bancaria do estudante (nao sera
aceito conta poupanga);
d) Devem ser apresentados copias de documentos que comprovem a situagao de renda de
todos os membros do nOcleo familiar do (a) candidato (a), maiores de 18 anos, corn ou sem
vinculo empregaticio, alem da situagao de renda do pr6prio aluno (corn ou sem vinculo
empregaticio);
✓ SOMENTE PARA INSCRITOS NO AUXILIO OCULOS: copia de receita medica corn
validade no maxim° de 1 (urn) ano.

110

✓ SOMENTE PARA INSCRITOS NO AUXILIO CRECHE: copia de certidao de
nascimento de ou documento de guarda de crianga(s) de idade ate 5 (cinco) anos e 11
(onze) meses sob sua tutela legal.
✓ SOMENTE PARA INSCRITOS NO AUXILIO MORADIA: C6pia de comprovantes ou
declaragao de gastos corn moradia e comprovante de que a familia reside em outra
localidade.
Paragrafo linico: Para fins comprobat6rios de renda, podem ser apresentadas cOpias de:
Carteira Profissional, ou contracheque, ou comprovante de lmposto de Renda, ou recibos de
pensao ou outros beneficios, ou Declaragao de Profissional Autonomo (ANEXO I).

7. DO PROCESSO DE RECEBIMENTO, ANALISE E JULGAMENTO DAS INSCRICOES
•

Art. 7° As inscrigOes sera° recebidas por uma Comissao do Setor Psicossocial e Assistencia
ao Educando, constituida por meio de portaria, depois sera° analisadas de acordo corn os
seguintes criterios:
a) A selegao dos candidatos far-se-a por criterio socioecon6mico corn o calculo da renda
bruta familiar per capita;
b) Havendo empate no calculo da renda bruta familiar per capita, para fins de
classificagao de que trata este Edital, adotar-se-6 como criterio de desempate, na
seguinte ordem, o candidato que:
- Seja oriundo de escola publics da educagao basica;
- Apresente precarias condigOes de moradia;
- Apresente doengas cronicas e/ou use de medicamento continuo;
Campus Tucurui — Rua Porto ColOmbia, n° 12, Vila Permanente — CEP: 68.455-695
(94) 3778-4684, 3778-4527 - www.ifpa.edu.br
Tucurui — Para - Brasil

min

ono

II

INSTITUT° FEDERAL

SERVIc0 PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAcAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAcAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
CAMPUS TUCURUI
CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS TUCURUI

- Nao possuir estagio remunerado;
c) Nao ser'ao consideradas as inscricOes dos candidatos que:
- Nao cumprirem o prazo estabelecido conforme o cronograma deste Edital, salvo em caso de
nao preenchimento do nOmero de vagas ofertadas;
- Nao apresentarem os documentos comprobatorios de inscricao conforme Item 6° deste
Edital;
- Nao cumprirem as condicties estabelecidas neste Edital.

•

Art. 8° Para a avaliagao, caso necessario, tambem poderao ser realizadas visitas nos
domicilios dos candidatos, a fim de verificar as informacoes declaradas.
Art. 9° Os alunos que nao foram contemplados com beneficio(s) de imediato poderao ser
atendidos conforme disponibilidade orcamentaria seguindo-se a ordem de classificacao.

Art. 10° Os auxilios que nao tiverem todas as suas vagas preenchidas dentro do prazo
estabelecido no cronograma deste Edital, estarao disponibilizados para novas inscricOes ate
que se esgotem o numero de vagas ofertadas.
8. DA DIVULGACAO DO RESULTADO
Art. 11° Todas as informacOes referentes aos beneficios sera° divulgadas no mural informativo da
Assistencia Estudantil do Campus Tucurui e no site do Institute Federal de Educacao, Ciencia e
Tecnologia do Para - Campus Tucurui: http://tucurui.ifpa.edu.br.
9. DOS RECURSOS
Art. 12° Cabera recurso contra o resultado da avaliacao socioeconomica, no prazo estabelecido no
cronograma deste Edital e devera ser entregue conforme o Anexo II deste Edital, com
argumentacao clara e consistente.
Art. 13° 0 recurso sera devera ser dirigido ao Setor Psicossocial e Assistencia ao Educando
do Campus Tucurui em primeira e Unica instancia, devendo ser Protocolado no Setor de
Protocolo do Campus.
Art. 14° Nao sera° aceitos recursos coletivos e sera° rejeitados os recursos que nao
estiverem devidamente fundamentados ou, ainda, aqueles que forem protocolados fora dos
prazos estipulados.
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Art. 15° Se houver alteracao do resultado, por for-9a de provimento de algum recurso, o
resultado sera alterado e divulgado de acordo corn o novo resultado.
Art. 16° Os resultados dos recursos estarao a disposicao dos candidatos, no Setor
Psicossocial e Assistencia ao Educando do Campus Tucurui para que tomem ciencia.

10. CONDIOES PARA PERMANENCIA NO PROGRAMA:
Art. 17° 0 acompanhamento do desempenho academic° do aluno para a continuidade da concessdo do
beneficio, sera realizado de acordo corn os seguintes criterios:
•

a) Situaydro de vulnerabilidade socioeconomica do aluno;
b) Nao apresentar mais de dez faltas sem justificativas no total de todas as disciplinas em cada
bimestre;
c) Nao apresentar mais de duas reprovacees em disciplinas semestrais;
d) Alunos beneficiados pelo auxilio moradia deverao apresentar mensalmente
comprovante de pagamento de aluguel;
e) [Tao apresentar ocorrencias disciplinares graves ou gravissimas na sua ficha
individual;
f) 0 aluno beneficiado devera fazer use exclusivo do beneficio e exciusivamente para
a finalidade a que se propOe neste Edital, nao permitindo que terceiros o utilizem.
Paragrafo Unico: A qualquer tempo, podera ser efetuada pelo Setor Psicossocial e

•

Assistencia ao Educando: reavaliacao por meio de entrevistas, visitas domiciliares e/ou
solicitacao de documentacao para acompanhamento da situacao do estudante beneficiado
pelos auxilios.

11. DA PRESTACAO DE CONTAS DO AUXILIO MORADIA
Art. 18° 0 discente beneficiado pelo Auxilio Moradia devera apresentar, mensalmente, no Setor
Psicossocial e Assistencia ao Educando, o comprovante de pagamento de aluguel, no maxim°, apos 5
(cinco) dias, a contar da data de pagamento do referido auxilio;
Art. 19° 0 estudante beneficiado pelo auxilio moradia, podera ter o seu beneficio suspenso por ate urn
mes, em caso de nao prestar conta dentro do prazo estabelecido do auxilio moradia;
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12. DO PAGAMENTO DO AUXILIO OCULOS
Art. 20° A ajuda de custo ofertada para o auxilio oculos sera feito na forma de ressarcimento,
ou seja, ap6s a entrega do comprovante (Nota Fiscal) de pagamento da armacao e/ou lente, o
Setor Psicossocial e Assistencia ao Educando fara a solicitacao de pagamento no valor de ate
R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o aluno selecionado para recebimento do auxilio Oculos.

Art. 21° 0 discente selecionado para recebimento do auxilio Oculos, que n5o apresentar
comprovante (Nota Fiscal) de pagamento da armacao e/ou lente ao Setor Psicossocial e
•

Assistencia ao Educando ate o prazo de 60 dias contados a partir da divulgacao do resultado,
perdera o direito ao ressarcimento previsto neste Edital.

13. DO CANCELAMENTO DO (S) BENEFICIO (S)
Art. 22° 0 cancelamento do(s) beneficio(s) ocorrera quando o estudante:
a) Abandonar, transferir, cancelar ou trancar sua matricula no curso;
b) Concluir o curso;
c) Descumprir as condicOes de permanencia previstas no Art. 13° deste Edital.
d) 0 estudante beneficiado pelo auxilio moradia que extrapolar o prazo de urn mes sem
prestar conta do auxilio;
e) Deixar de apresentar situacao de vulnerabilidade socioeconornica (neste caso, o Setor
•

Psicossocial e Assistencia ao Educando do Campus reavaliara a concessao do beneficio,
sendo o resultado desta analise informado diretamente ao estudante).

Paragrafo Unico: Identificada, a qualquer tempo, alguma irregularidade na documentacao ou
ma-fe nos dados fornecidos pelo estudante, isso implicara no cancelamento da concessao do
auxilio e o estudante devera devolver ao Campus Tucurui do IFPA, em valores atualizados, a
(s) parcela (s) recebida (s) indevidamente.

Art. 23° Os alunos beneficiados que encerrarem as disciplinas do curso e continuarem em
estagio, deverao obedecer aos seguintes criterios:
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Para a continuidade do recebimento do auxilio, os alunos tera'o o prazo de urn mes
para iniciar o estagio e dar entrada nos documentos junto ao Setor de Estagio, a contar da
data do encerramento das disciplinas curriculares.

b)

0 auxilio sera concedido por urn periodo de ate 6 meses, contados a partir do

c)

encerramento das disciplinas curriculares, nao podendo ser prorrogado.
0 aluno que receber estagio remunerado perdera o direito ao auxilio
transporte.

Art. 24° Os alunos beneficiados que encerrarem as disciplinas do curso e continuarem em
orientacao de Trabalho Academic° de Conclusao — TAC deverao obedecer aos seguintes
criterios:
a) ApOs o encerramento das disciplinas curriculares, os alunos em fase de
construcao/orientacao do TAC, terao o prazo de urn mes para entregar ao Setor
Psicossocial e Assistencia ao Educando, uma declaracao do Coordenador de Curso,
informando a data prevista para defesa de seu TAC, do contrario, seu auxilio sera
cancelado.
b) Os alunos que entregarem a declaracao do Coordenador de Curso dentro do prazo,
receberao o auxilio por urn period° de ate 6 meses, contados a partir do termino das
disciplinas curriculares, nao podendo ser prorrogado.

14. CRONOGRAMA
Art. 25° 0 cronograma das etapas constantes neste Edital encontra-se no quadro abaixo:
Etapas
Publicacao do Edital
Periodo de InscricOes
Analise e julgamento das inscricoes
Entrevistas ou Visitas para as inscricOes que a comissao
Julgar necessaria
Divulgayao do Resultado Preliminar
Recurso
Divulgacao do Resultado do Recurso e Resultado Final

Datas
08/04
08 a 13/04
14 a 17/04
22 a 24/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
29/04/2015
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Entrevistas ou Visitas para as inscricaes que a comissao
Julgar necessaria
Divulgacao do Resultado Preliminar
Recurso
Divulgacao do Resultado do Recurso e Resultado Final

22 a 24/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
29/04/2015

15. DAS DISPOSIOES GERAIS E TRANSITORIAS
Art. 26° 0 orcamento para o pagamento das acees do Programa de Assistencia Estudantil
para estudantes do Campus Tucurui selecionados por meio deste Edital a de R$ 253.122,25
(duzentos e cinquenta e fres mil reais, cento e vinte e dois reais e vinte e cinco
centavos) e esta detaihado na Matriz Orcamentaria 2015, na fonte de recursos 0100000000,
natureza da despesa 339018, PTRES: 076385, Plano Interno: F0000P01TUP, PT:
12363203129940015 — ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAcA0 NO ESTADO DO
PARA.
Art. 27° 0 acompanhamento do desempenho academic° do educando, para a continuidade
da concessao do beneficio, sera realizada pelo Setor Psicossocial e Assistencia ao Educando
conforme criterios estabelecidos no Artigo 13° deste Edital.
Art. 28° A qualquer tempo o Setor Psicossocial e Assistencia ao Educando do Campus

S

Tucurui podera chamar o beneficiario para comparecer a reunities de avaliacao ou solicitar
novos documentos.
Art. 29° 0 nao comparecimento injustificado ou a nao apresentacao de documentos
solicitados no prazo estipulado, de que trata o Caput deste artigo, podera acarretar o
cancelamento da concessao do Auxilio.
Art. 30° Os casos omissos e situacOes nao previstas neste Edital sera° avaliados pela
Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensa° do Campus Tucurui, Direcao Geral e/ou CONDIR,
respeitado o Programa de Assistencia Estudantil do Institute Federal de Educacao, Ciencia e
Tecnologia/Campus Tucurui.
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Art. 31° Os estudantes que se candidatarem aos Auxilios da Assistencia Estudantil tern
garantia de total sigilo das documentacoes e informacOes prestadas.
Tucurui, 08 de abril de 2015.

Raimundo No ato Sanches de Souza
Diretor Gera! Pro-T mpore do Campus Tucurui
Port. N 472/2014-GAB

rievia

Neusa Ma garete Gomes Fernandes
Diretora de Ens to Pesquisa e Extensa° do IFPA
Poirt. N°0450/2013-GAB

f

Ana Carolina 1 al Folha de Castro
Chefe do Setor Psicossocial e Assistencia ao Educando
Port. n° 025/2014-GAB.
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