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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA 2018 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE 

 

A Diretora Geral Pro Tempore do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA BAHIA - Campus de Santo Antônio de Jesus no uso de suas 

atribuições legais, conforme lhe confere a Portaria nº 1.640 de 16 de outubro de 2014, 

combinado com o que dispõe a Lei nº 8.112/1990, torna público a todos que virem o 

presente Edital, ou dele terem conhecimento, ficam abertas as inscrições do Processo 

Seletivo Simplificado do Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) no ano 

letivo de 2018 para estudantes regularmente matriculados neste campus, observando-se 

os critérios abaixo, referendados por diretrizes da política de assistência estudantil do 

IFBA, conforme disposto no Decreto nº 7234/2010/CONSUP/IFBA, de 19/07/2010 

 

I. DO OBJETIVO 

Art. 1° Com intuito de garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos 

estudantes do IFBA, com vistas à inclusão social, à formação plena, à produção de 

conhecimento, à melhoria de desempenho acadêmico e ao bem-estar biopsicossocial, o 

Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE), de caráter seletivo, destina-se a 

assistir estudantes em comprovada situação de vulnerabilidade social. 

 

II. DO PERFIL DO ESTUDANTE 

Art. 2° Para efeitos desse Edital Simplificado ficam definidos os perfis de estudantes 

abaixo relacionados: 



a) Estudante dos cursos Técnicos nas formas integrada e subsequente 

ingressante por cota escola pública. 

b) Estudantes do Ensino Superior ingressante por cota escola pública. 

c) Estudantes ingressantes no IFBA por cota de pessoa com deficiência. 

 

III. DO PROGRAMA E SUAS MODALIDADES  

Art. 3° Ao Programa de Assistência e Apoio ao Estudante caberá desenvolver ações de 

seleção e acompanhamento do(a)s estudantes em situação de vulnerabilidade social, 

podendo inseri-lo(a)s de acordo com sua demanda e vagas disponíveis na modalidade 

abaixo: 

a) Bolsa de Estudo: disponibiliza de auxílio financeiro mensal com vistas a 

contribuir para um melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas do (a) 

estudante, que deverá participar do acompanhamento pedagógico, das atividades 

de monitoria, dos atendimentos do professor, dentre outras. A bolsa estudo será 

priorizada para estudantes selecionados que possuem maior dificuldade para 

acumular atividades, repetentes com maior risco de afastamento, com dificuldades 

de aprendizagem relevantes, ingressantes, dentre outras situações.  

 

Valor: R$ 300,00 (trezentos reais) 

 

IV. NÚMERO DE BOLSAS  

Art. 4° A quantidade de bolsas será definida de acordo com o orçamento destinado à 

política de assistência estudantil no ano letivo de 2018 e com base na demanda 

apresentada pelo(a)s estudantes. O número de bolsas será divulgado somente após 

realização das etapas do processo de seleção. 

 Parágrafo Único: O montante orçamentário referente à 2018 destinado para esse 

edital é R$ R$182.287,25 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e sete e vinte 

cinco centavos). 

 

 



V.  DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO  

Art. 5° A inscrição e seleção para o PAAE serão efetivadas mediante os seguintes 

critérios: 

I. Estar matriculado(a) e frequentando regularmente um dos cursos de ensino superior ou 

cursos de extensão no IFBA – Campus de Santo Antônio de Jesus; 

II. Para os alunos matriculados no ensino superior, a inscrição deverá ser realizada por 

meio de requerimento e as informações comprobatórias deverão ser verificadas junto ao 

setor de registros escolares/acadêmicos do Campus, em conformidade com o disposto no 

Decreto 9094/2017. 

III. Para os alunos matriculados nos cursos de extensão a inscrição deverá ser realizada 

por meio de requerimento e deverá ser anexado um comprovante (certificado ou atestado) 

de escolaridade emitido por escola pública. 

IV. Deverá ser apresentado no ato da inscrição, um comprovante com dados bancários 

(conta-corrente em qualquer instituição bancária, conta poupança da Caixa Econômica 

Federal ou Conta Fácil da Caixa ou Banco do Brasil), exclusivamente em nome do 

estudante. Será aceito como comprovante Termo de abertura de conta ou cópia do cartão 

bancário. 

VI. DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 6º Para participar do Processo Seletivo do PAAE, o estudante deverá:  

I – Realizar a inscrição que se dará em requerimento próprio disponibilizado no protocolo 

do campus. 

II – Para os alunos de curso de extensão, ao requerimento deverá ser anexado um 

comprovante de ser oriundo de escola pública. 

Art. 7º Os documentos deverão ser entregues dentro do horário de funcionamento do setor 

Protocolo do campus. 

VII. CRONOGRAMA 

ETAPA PERÍODO ETAPA PERÍODO 

INSCRIÇÃO PRESENCIAL 

Local: Setor de protocolo 

17/10/2018 até 24/10/2018 



Horário: 9:00 ás 12:00 ; 13:30 as 17:30 e 

18:30 ás 22:00  

ANÁLISE DOCUMENTAL 25/10/2018 E 26/10/2018 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO FINAL 29/10/2018 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 30/10/2018  

EFETIVAÇÃO DE BOLSAS E AUXÍLIOS 01/11/2018 

 

IX. DA DURAÇÃO DAS BOLSAS E AUXÍLIOS 

Art. 8° O tempo de duração das bolsas e auxílios dependerá da disponibilidade 

financeira, do término do processo seletivo PAAE 2018 e do término do ano e semestres 

letivos. A princípio, o recebimento dos recursos será estimado em 2 (dois) meses, de 

novembro de 2018 e dezembro de 2018.  

 

X. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 9° Na ocorrência de quaisquer alterações nas informações deste edital, estas 

serão divulgadas nos murais da instituição e no site oficial do campus 

(http://portal.ifba.edu.br/santoantonio).  

Art. 10° É de inteira responsabilidade do(a) estudante e/ou do(a) seu(sua) 

responsável o acompanhamento e cumprimento dos prazos informados nesse edital, no 

site e no mural do campus .  

Art. 11° O requerimento deverá estar devidamente assinado pelo(a) estudante ou 

pelo(a) responsável legal, no caso do(a) estudante menor de 18 anos.  

Art. 12° Não serão aceitas inscrições e entrega de documentos fora do prazo.  

Art. 13° Caso o(a) estudante esteja inserido em outro programa ou estágio 

renumerado dentro ou fora do IFBA, poderá ser selecionado para o PAAE, de acordo com 

a disponibilidade de vagas.  

Art. 14° O(a) estudante deverá ter frequência igual ou superior a 75% nas aulas 

no período da permanência no programa, podendo ser desligado(a) caso não alcance tal 

percentual.  

Art. 15° O pagamento da bolsa ocorrerá através de depósito em conta corrente, de 

qualquer instituição bancária, exclusivamente em nome do(a) estudante.  

Art. 16° As informações prestadas serão inteiramente de responsabilidade do(a) 

estudante ou do(a) responsável legal, no caso dos menores de 18 anos. 

Art. 17° Será desligado(a) automaticamente do PAAE o(a) estudante que perder 

vínculo com a instituição, que não cumprir frequência mínima estipulada ou que, a 

qualquer momento, se encontrar em comprovada situação de omissão ou de declaração 



falsa com intuito de obter recursos do programa, ficando sujeito(a) às medidas cabíveis, 

previstas nos Códigos Penal e Civil.  

Art. 18° O acompanhamento aos estudantes inseridos no PAAE será de natureza 

acadêmica e interdisciplinar, contemplando o controle da movimentação de matrícula, da 

frequência e também o desenvolvimento acadêmico e biopsicossocial do estudante. 

Art. 19° Ao serviço social, junto com a gestão da assistência estudantil, a direção 

de ensino e a direção geral, reservam-se o direito de resolução dos casos omissos e das 

situações não previstas neste edital. 

 

Santo Antônio de Jesus, 15 de outubro de 2018. 

 

 

 

Edna da Silva Matos  

Diretora Geral Pro Tempore 

Campus de Santo Antônio de Jesus 

Instituto Federal da Bahia 
 

 

 

 


