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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA
PROGRAMA DE ASSITÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE – PAAE
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº001/2015
O Diretor Geral do IFBA Campus Camaçari, no uso de suas atribuições, através da
Coordenação Técnica de Serviço Social-COTESS, retifica o Edital Nº 001/2015,
publicado em 14/01/2015 referente as inscrições para o Programa de Assistência
e Apoio ao Estudante – PAAE 2014.2, aos estudantes regularmente matriculados
neste campus e que ingressaram em 2014.2 e 2015.1, observando os critérios
abaixo, referendados pela Política de Assistência Estudantil do IFBA e Normas da
Política de Assistência Estudantil, aprovadas pelo Conselho Superior.

Onde se lê:
6. DA SELEÇÃO E INSCRIÇÃO
A divulgação do PAAE 2014 será feita pelo site do IFBA e através de cartazes,
folders e avisos no campus, nas aulas inaugurais.
A inscrição será realizada via formulário, disponível na recepção e na sala da
COTESS a partir do dia 19/01/2015 a 28/01/2015. O agendamento de entrevista
com o Serviço Social pode ser feito pelo telefone 3649-8614 ou pessoalmente (de
preferência). Deve providenciar a documentação (conforme lista disponível) e
entregar no momento da sua entrevista com a assistente social.
As entrevistas ocorrerão no período 19/01/2015 a 30/01/2015.

Leia-se:

6. DA SELEÇÃO E INSCRIÇÃO
A divulgação do PAAE 2014 será feita pelo site do IFBA e através de cartazes,
folders e avisos no campus, nas aulas inaugurais.
A inscrição será realizada via formulário, disponível na recepção e na sala da
COTESS a partir do dia 19/01/2015 a 10/02/2015. O agendamento de entrevista
com o Serviço Social pode ser feito pelo telefone 3649-8614 ou pessoalmente (de
preferência). Deve providenciar a documentação (conforme lista disponível) e
entregar no momento da sua entrevista com a assistente social.
As entrevistas ocorrerão no período 19/01/2015 a 20/02/2015.

Onde se lê:
8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado será divulgado dia 02 de fevereiro de 2015 pelo Serviço Social, no
mural da recepção (entrada de estudantes), além de outras estratégias para
comunicar os estudantes selecionados, como site institucional. Cabe ao estudante
ficar atento a divulgação e comparecer a reunião de apresentação do Programa e
assinatura do termo de compromisso. O não comparecimento implicará em
desistência.

Leia-se:

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado será divulgado dia 25 de fevereiro de 2015 pelo Serviço Social, no
mural da recepção (entrada de estudantes), além de outras estratégias para
comunicar os estudantes selecionados, como site institucional. Cabe ao estudante
ficar atento a divulgação e comparecer a reunião de apresentação do Programa e
assinatura do termo de compromisso. O não comparecimento implicará em
desistência.

Camaçari, 29 de janeiro de 2015.
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