
PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE O EDITAL Nº 02/21 

 

1 – QUEM PODE SE INSCREVER PARA ESSE EDITAL? 

Estudante regularmente matriculado (a) e frequentando as AENPE do IFBA Campus Camaçari; 

e apresente dificuldades na realização destas, por falta de recursos próprios ou familiares.  

Pertencer a família em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cuja renda familiar per 

capita seja de até 1,5 (um e meio) salário-mínimo mensal e/ou ser oriundo da rede pública de 

Educação Básica, conforme disposto no Decreto n.º 7.234 de 19/07/2010. 

2 – QUAIS AUXÍLIOS OS ESTUDANTES PODEM SOLICITAR? 

Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial (AFECEM), no valor mensal de R$250,00; 

Auxílio de Inclusão Digital Emergencial Tipo 1, no valor mensal de R$70,00. 

3- POSSO ACUMULAR OS DOIS AUXÍLIOS? 

Sim, depende da avaliação das assistentes sociais da COTESS e disponibilidade orçamentária. 

4 -  COMO FAZER A INSCRIÇÃO? 

Deverão requisitar o AFECEM e/ou o Auxílio Inclusão Digital Emergencial Tipo 1, exclusivamente, 

por meio do preenchimento de formulário online disponível na plataforma SUAP, no endereço: 

https://suap.ifba.edu.br, que a(o) estudante acessa com o número de matrícula, disponibilizado 

pela Coordenação de Registro Escolares (CORES) e senha pessoal cadastrada pela(o) própria(o) 

estudante ou responsável 

5 – QUAIS DOCUMENTOS PRECISO ANEXAR NO SUAP? 

A(o) candidata(o) deverá anexar no próprio formulário, os seguintes documentos legíveis 

(formato PDF ou em foto): 

1- Comprovação de renda e/ou vulnerabilidade;  

2- Declaração de renda per capita familiar e Declaração de veracidade das informações 

prestadas – Anexo I 

6 – O que é e como calcular a renda per capita? 

Por renda mensal per capita entende-se o valor total dos rendimentos, chamados de renda bruta 

familiar, dividido pelo número dos integrantes que residem na mesma moradia. Essa renda deve 

ser colocada na declaração (ANEXO I). 

7- QUAIS SÃO ESSES DOCUMENTOS DE RENDA E/OU VULNERABILIDADE? 

Apresentação da certidão de inscrição no CadÚnico. Estes deverão anexar e enviar no formato 

PDF no local indicado no formulário de inscrição apenas a folha resumo (certidão) que poderá 

ser acessado no endereço: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico na qual 

constam a composição familiar e renda per capita; ou,  

Caso o estudante não disponha da Folha Resumo do CadÚnico, será aceito, também, como 

forma de comprovação da situação de vulnerabilidade socioeconômica, o Extrato atualizado do 



Programa Bolsa Família do estudante ou de seu responsável, no qual constam o nome do 

beneficiário e o valor do benefício; ou 

Será aceito, ainda, como comprovação da situação de Vulnerabilidade Socioeconômica, conta 

atualizada da energia (Coelba), para os estudantes pertencentes à família atendida pelo 

Programa Tarifa Social de Energia Elétrica.  

8- SE O ESTUDANTE NÃO TIVER NENHUM DESSES COMPROVANTES DESTACADOS NA 

PERGUNTA ANTERIOR, QUAL DOCUMENTO ENVIAR? 

Apenas a Declaração de Renda e Veracidade das informações-Anexo I. Lembrando que esta 

declaração deve ser enviada mesmo que o (a) estudante tenha algum desses outros 

comprovantes de renda. 

9- QUAIS ESTUDANTES NÃO PRECISAM ANEXAR DOCUMENTOS NESSE EDITAL? 

Estudantes que participaram da seleção simplificada para auxílios de inclusão digital, que 

ocorreu via SUAP, através do Edital Nº 006/2020. No entanto, deverão efetuar a inscrição. 

10– OS ESTUDANTES QUE RECEBERAM AUXÍLIOS E BOLSAS DO PAAE PRECISAM SE INSCREVER 

ESSE ANO E QUAL (IS) AUXÍLIOS ESTÃO DISPONÍVEIS? 

Sim. Nos auxílios emergenciais: AFECEM e/ou Auxílio Digital Tipo 1 

11- POR QUE O PAAE NÃO SERÁ OFERTADO? 

A seleção do PAAE exige a solicitação de vários documentos, conforme a Resolução Nº25/2016 

e procedimentos que, de forma remota, são inviáveis. Além disso, no momento, vivenciamos 

incertezas com relação ao orçamento e temos uma grande demanda de estudantes em situação 

de vulnerabilidade social e econômica. 


