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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

 PORTARIA Nº 45, DE 16 DE JULHO DE 2020 - RETIFICADA
 
O Diretor-Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA – CAMPUS BRUMADO, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Portaria n°
15, de 02 de janeiro de 2020, combinado com o que dispõe a Lei  nº 8.112/90, o Estatuto do IFBA,
 
Considerando a publicação da Resolução nº 08, de 17 de abril de 2020, do Conselho Superior - CONSUP,
que aprova o Regulamento de Concessão de Auxílios Financeiros Estudantis em Caráter Emergencial do
Instituto Federal da Bahia;
                                                              
Considerando a publicação do Edital nº 15, de 05 de maio de 2020, do Instituto Federal da Bahia -
Campus Brumado, referente  CONCESSÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL EM
CARÁTER EMERGENCIAL ( AFECEM );
 
Considerando o Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 42, de 28 de maio de 2020 que
prorroga por (sessenta dias) a vigência da Medida Provisória nº 934, de 1º de maio de 2020, que estabelece
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas
para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020;
 
Considerando mensagem da Diretoria de Políticas de Afirmativas e Assuntos  Estudantis -DPAAE, datado
de 14 de julho de 2020, no Processo SEI nº 23278.005539/2020-52.
 
 RESOLVE:
 
Art. 1º - Prorrogar, para o mês de julho de 2020, a concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em
Caráter Emergencial (AFECEM), em conformidade com o subítem 1.8.4 do Edital nº 15, de 05 de maio de
2020.
 
Art. 2º - Autorizar a inclusão dos 14 (quatorze) estudantes do cadastro reserva já existente, conforme os
números de matrículas abaixo, para receberem o AFECEM, no valor da bolsa de R$ 100,00 (cem) reais,
referente aos meses de maio, junho e julho de 2020.
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§1º-  Estes estudantes deverão ser convocados pela Comissão Multidisciplinar de Assistência Estudantil -
CMAE, e terão que atender aos seguintes critérios:
 
    I - O pagamento do AFECEM será por meio de conta bancária em nome do estudante (mesmo CPF do
estudante), não sendo admitido o pagamento do auxílio em contas de terceiros ou conta conjunta.
 
   II - Serão aceitas as seguintes contas bancárias, exclusivamente em nome do estudante (mesmo CPF do
estudante):
      a) conta corrente de qualquer banco (inclusive conta fácil do Banco do Brasil e da Caixa Econômica);
      b) conta poupança da Caixa Econômica (operação 013);
      c) conta nos bancos digitais Nubank e Inter.
 
  III -  Caso a(o) estudante não possua conta corrente em seu nome, o pagamento será realizado por meio
de ordem bancária. O estudante deverá acompanhar na página https://portal.ifba.edu.br/brumado.
 
  IV -  O estudante com a  sua matrícula confirmada no Art. 2º desta Portaria,  para recebimento do
AFECEM deverá encaminhar até às 19h do dia 21/07/2020, impreterivelmente, foto em arquivo PDF ou
JPEG da parte frontal do cartão da conta bancária e do CPF para o endereço eletrônico:
acefem2020.bru@ifba.edu.br
                                                                
Art. 3º - Com as inclusões constantes do Art. 2º, ampliamos  para 214 (duzentos e quatorze) estudantes
beneficiados com o AFECEM,
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de 16 de julho de 2020. 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI PEREIRA SANTANA, Diretor Geral do Campus
Brumado, em 16/07/2020, às 16:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1530686 e o código CRC F529EADC.
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