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 Edital de fluxo contínuo para concessão de Auxílio para Aquisições 2022

1.Disposições iniciais
 Esse documento apresenta critérios e procedimentos para estudantes do  IFBA/Campus Feira de 
Santana solicitarem e receberem Auxílio para Aquisições.
Todo o seu conteúdo está referendado e ratifica uma construção coletiva que tem sido o
“Documento Normativo da Política de Assistência Estudantil”, que é produto de uma necessidade 
coletiva dos diversos Campi para o pleno desenvolvimento da Assistência Estudantil do IFBA, 
aprovado pelo CONSUP em 23/05/2016.

O Auxílio para Aquisições   faz parte do Programa da Assistência e Apoio ao Educando da Política
de Assistência Estudantil do IFBA que regulamenta  que visa apoiar estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica.
Ressaltamos a responsabilidade legal desta elaboração, bem como do uso do recurso público tanto
por parte dos servidores e gestores do IFBA quanto dos estudantes que farão uso dele.

2. Do Programa de  Assistência  e  Apoio Ao Estudante (PAAE) e Auxílio para Aquisições:

Art. 1º - O Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) é um Programa Seletivo que visa
apoiar estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica,  no âmbito do qual caberá ao
profissional de Serviço Social desenvolver ações de seleção dos estudantes, podendo inseri-los, de
acordo com sua demanda, em uma das modalidades de bolsas e auxílios que compõem. Caberá à
equipe multidisciplinar realizar, quando necessário, o acompanhamento dos estudantes em situação
de vulnerabilidade socioeconômica.

Art. 2º– O Auxílio Aquisições tem como objetivo disponibilizar auxílio financeiro para atender aos
estudantes  no  custeio  de  material  escolar,  fardamento  ou  aquisições  que  os  auxiliem  no  seu
desenvolvimento acadêmico.
Art. 3º  - O auxílio para aquisições também prevê recursos para a compra de materiais que vão
compor o Almoxarifado Social, como fardamento e material escolar, os quais serão disponibilizados
com a entrega do próprio item e não através da liberação de recurso financeiro.
Art. 4º - A concessão do Auxílio para Aquisições está condicionada aos seguintes requisitos:
I - a disponibilidade de recursos financeiros para tal fim;
II - a apresentação de documentos comprobatórios que justifiquem a necessidade daquele item ao
estudante;
III - a relevância do item solicitado para o desenvolvimento acadêmico do estudante.
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Parágrafo Único: Caberá ao Serviço Social juntamente com a Gestão da Assistência Estudantil do
campus avaliar e emitir parecer acerca da viabilidade da concessão do item solicitado bem como o
valor a ser liberado por estudante.
Se necessário, o Serviço Social poderá requerer Parecer de outro setor institucional.
Art. 5º - Excepcionalmente através desse auxílio poderão ser concedidos recursos visuais, auditivos
e motores mediante os seguintes critérios:
I - a apresentação de receita médica e/ou relatório atualizados e o parecer favorável do serviço
médico do IFBA;
II  -  ter  esgotado  a  possibilidade  da  concessão  do  recurso  através  da  rede  socioassistencial  e
considerando  a  urgência  da  solicitação  para  não  prejudicar  o  estudante  em  suas  atividades
acadêmicas;
III - disponibilidade de recursos financeiros no ano de 2022.

Art. 6 º Período de inscrições neste Edital: da data de sua publicação até  enquanto houver recursos
disponíveis ou 05 de dezembro de 2022.

 Art. 7º. Os procedimentos para acessar o auxílio são:

  I  Estar selecionado pelo Edital 01/ 2022, conforme os critérios de vulnerabilidade socioeconômica
elencados no mesmo. 
II– Obter formulário específico no PROTOCOLO do Campus ou no ANEXO deste Edital;
III – Preencher todo o Formulário (inclusive o com o parecer do setor responsável), anexar
os documentos abaixo:

   Para: Óculos ou outros recursos visuais, auditivos e motores: 
 Cópia de RG e CPF do estudante;
 Três  orçamentos  de  óticas  diferentes  contendo   timbre  e  cnpj  da  empresa  nos  respectivos
documentos;
 Neste orçamento deve estar detalhado o valor da lente e valor da armação do óculos; 
  Receita médica ou laudo médico contendo o CRM  e assinatura do médico oftalmologista ou
especialista de acordo com o item requisitado;

Material escolar: 
Cópia de RG e CPF do estudante
Três orçamentos contendo timbre e cnpj da empresa nos respectivos documentos; 

IV- O estudante deve  scanear  a documentação supra citada  no PROTOCOLO que irá encaminhar
para a CPAE  através de processo  aberto no SEI.

Art.  8º  Após  efetuar  a  aquisição  solicitada  em  formulário,  é  obrigatória  a  apresentação  do
comprovante fiscal de prestação de contas. o discente deve apresentar o comprovante fiscal  de
prestação de contas escaneado através do setor PROTOCOLO que o inserirá no mesmo processo.
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 3. DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 9º. Caberá à Direção Geral, a Comissão do Orçamento da Assistência Estudantil realizar o
planejamento orçamentário do recurso que será destinado ao Auxílio Aquisições.

 4. DO ORÇAMENTO
Art.  10. Do recurso total  da Assistência Estudantil  do Campus em 2022 foram disponibilizados
R$3.700,00 para auxílio aquisições.

 Art. 11. É vetada a utilização dos recursos destinados à Política de Assistência Estudantil
para  bens  de  capital  da  Instituição  e  para  contratação de serviços  obrigatórios  à  instituição,  já
previstos em outras rubricas.

 Art. 12. Poderá ser solicitada a impugnação deste edital, desde que devidamente fundamentada, no
prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da sua publicação. Esta impugnação deverá ser solicitada, para
análise, dentro do prazo estipulado neste artigo, através do email: cpaeifbafsa@gmail.com

 Art. 13. As dúvidas e casos omissos relativos a este edital serão resolvidos, respectivamente, pela
Comissão de Gestão Local da Política e Orçamento da Assistência Estudantil do IFBA/Campus
Feira  de  Santana  que  poderá  ser  acionadas  por  meio  do  endereço  eletrônico:
cpaeifbafsa@gmail.com

Feira de Santana, 21 de outubro de 2022

LUIZ GOMES FORTE NETO
DIRETOR GERAL 

mailto:cpaeifbafsa@gmail.com
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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
PAAE- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO EDUCANDO

Edital de fluxo contínuo para concessão de Auxílio Financeiro para Aquisições 2022

Formulário para concessão de Auxílio Financeiro para Aquisições

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Feira de Santana, através da sua
Política de Assistência Estudantil objetiva com o presente documento a concessão de Auxílio Financeiro para
compra direta pelo IFBA , de material escolar ou serviço que possibilite ao estudante efetiva execução de
suas  atividades  acadêmicas  em  consonância  com  as  Normas  do  Programa  de  Assistência  e  Apoio  ao
Educando - PAAE.

Nome:_________________________________________________________________________

Data de Nascimento:__________________ Nº Identidade:_________________Org.Exp.:_____

UF:___Turma:_____Turno: ____________ Período ___________ Forma de Ensino:_________

Sexo:_____________ CPF:_______________________ Estado Civil:_____________________

Naturalidade:________________ Endereço:_________________________________________

Bairro:_________________________________________ Cidade:________________________

Estado:_______________________________________ CEP:____________________________

Tel. p/ contato:_______________________________ E-mail:____________________________

Banco:_____________ __nº Agência________ Conta Corrente:____________________op:__

Descrição do material escolar ou serviço a ser adquirido:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PARECER DO A.S.: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
APROVAÇÃO DA DIRETORIA GERAL – DG 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
Assinatura do aluno(a)

____________________________________________________
Assinatura do Pai ou responsável (para menores de 18 anos)

Feira de Santana, ______de _____________________de 2022.
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