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NOTA TÉCNICA

 EDITAIS Nº 002/2021, 004/2021 E 006/2021

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL EM CARÁTER EMERGENCIAL – AFECEM

O Diretor-Geral  do IFBA Campus Camaçari  no uso de  suas  atribuições,  atendendo as  deliberações  e
encaminhamentos da Comissão de Assistência Estudantil  Local  e da Coordenação Técnica de Serviço
Social  (COTESS),  torna  pública  a  alteração  do  valor  do  Auxílio  Financeiro  Estudantil  em  Caráter
Emergencial (AFECEM).

Considerando a necessidade de garantir a proteção social aos estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica  para  o  ano  de  2022  e  a  necessidade  de  avaliação  mais  detalhada  do  Orçamento  da
Assistência Estudantil para 2022 (recentemente aprovado), a Comissão de Assistência Estudantil Local
deliberou pela redução do valor do AFECEM, visando o atendimento de maior número de estudantes e
período.

Os(as)  estudantes  contemplados(as)  passarão  a  receber  o  Auxílio  Financeiro  Estudantil  em  Caráter
Emergencial (AFECEM) no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais referente aos meses de março e
abril de 2022. Essa ação é em caráter excepcional, enquanto o processo de seleção simplificada do ano
2022,  através  de  novo Edital,  estiver  sendo organizado e  realizado,  através  do SUAP,  quando deverá
ocorrer nova inscrição, tanto para os selecionados quanto para os não selecionados e/ou não inscritos em
editais do ano de 2021.

A  Comissão  Local  de  Assistência  Estudantil  ressalta  que  emitirá  nas  páginas  oficiais  do  campus
comunicado sobre o pagamento do auxílio, assim que for efetivado.

 Camaçari, em 06 de Abril de 2022.

EDUARDO OLIVEIRA TELES
Diretor-Geral
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Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Diretor(a) Geral do
Campus Camaçari, em 06/04/2022, às 12:14, 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 2265576 e o código CRC E19FE71C.
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