
 
 

NOTA DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL LOCAL 

 

Prezada Comunidade, 

Com base na Resolução nº 07, de 22 de março de 2020 do Conselho Superior do IFBA 

(CONSUP), que trata do plano de medidas de proteção e redução de riscos para 

enfrentamento da emergência de saúde pública nacional, decorrente do novo coronavírus 

(Covid-19) com relação aos pagamentos dos auxílios e bolsas da Assistência Estudantil, a 

Comissão de Assistência Estudantil do IFBA Campus Camaçari, informa a comunidade: 

 

O Campus efetuará o pagamento da Bolsa de Estudo, Bolsa de Pesquisa, Bolsa PINA e 

Auxílio moradia para os estudantes selecionados pelo PAAE 2020, a partir do dia 08/04  

para os estudantes que possuem conta bancária. Aqueles estudantes que recebem pelo 

CPF, deverão ir a qualquer agência do Banco do Brasil, munido de seu RG e CPF, 

acompanhado pelo seu responsável, para saque através de Ordem de Pagamento a partir 

de 09/04. 

 

Informamos que a continuidade dos pagamentos neste período de suspensão de aulas não 

está assegurada, devido à insuficiência de recursos, sendo reavaliada pela Comissão de 

Assistência Estudantil no próximo mês. 

 

Quanto aos estudantes que foram selecionados para o Auxílio-transporte do PAAE 

(municipal ou intermunicipal), informamos que os pagamentos não poderão ser realizados, 

por conta da especificidade do auxílio, descrito na Resolução nº 25, de 23 de maio de 2016 

do CONSUP – Diretrizes e Normas da Política de Assistência Estudantil do IFBA, na Seção 

II, Art.20: “este auxílio tem como objetivo disponibilizar auxílio financeiro para despesas 

mensais referentes ao deslocamento dos estudantes de sua residência até o campus em 

que se encontra matriculado”. Além disso o Campus não possui recursos financeiros para 

arcar com o pagamento de todos os auxílios e bolsas do PAAE neste período de suspensão 

de aulas, sob pena de no retorno às atividades presenciais não poder continuar pagando. 

 

A Comissão de Assistência Estudantil em parceria com a Coordenação Técnica de Serviço 

Social e a Direção do Campus continua buscando junto a Reitoria do IFBA, formas para 

viabilizar o apoio financeiro aos estudantes selecionados pelo PAAE 2020 neste período de 

Suspensão de aulas. 


