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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA 
  

AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL EM CARÁTER EMERGENCIAL, AUXÍLIO 
INTERNET E AUXÍLIO MORADIA (PAAE) 

  
AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL EM CARÁTER EMERGENCIAL E AUXÍLIO 

INTERNET (OFERTA DE CHIPS) 

  

A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA PRÓ TEMPORE, DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/IFBA - CAMPUS DE 
LAURO DE FREITAS, nomeada nos termos da Portaria Nº 3073 de 14/09/2020, no uso 
de suas atribuições legais, torna público a retificação ao Edital Simplificado do Processo 
Seletivo para concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter 
Emergencial e Auxílio Internet, com a finalidade de estender a proteção social aos 
estudantes do campus de Lauro de Freitas do IFBA, em comprovada situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, agravada pelos impactos causados pela pandemia do 
COVID-19. 

  
(ONDE SE LÊ): 

3. DOS AUXÍLIOS 

3.1 Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial: tem por finalidade 
estender a proteção social aos (às) estudantes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, agravada pelos impactos causados pela pandemia da COVID-19 que, 
por alguma questão, não consigam suprir despesas que garantam a permanência e o êxito 
nos estudos;  

3.2 Auxílio Internet: Consiste na concessão de chip de dados (Programa Alunos 
Conectados), para que os (as) estudantes selecionados, conforme os critérios 
estabelecidos pelo PNAES, tenham acesso as AENPE;  

3.3 Auxílio Moradia (PAAE): Tem a finalidade de destinar auxílio financeiro para 
pagamento de despesas de aluguel para aqueles (as) estudantes, que em virtude da seleção 
no Sistema Unificado (SISU), precisaram fixar residência na localidade da Instituição de 
Ensino Superior (IES), para possibilitar a continuidade dos estudos.  



3.4 Os estudantes que solicitarem o auxílio moradia precisarão comprovar que não 
possuem familiares residentes no município de localização do campus, ou em cidades 
contíguas a este; bem como apresentar contrato de locação do imóvel em seu nome, ou 
do representante legal e ainda, apresentar semestralmente, à título de prestação de contas, 
os recibos de pagamento de aluguel, conforme disposto na Política de Assistência 
Estudantil do IFBA. 

  

(LEIA-SE): 

3.DOS AUXÍLIOS 

3.1Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial tem por finalidade 
estender a proteção social aos (às) estudantes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, agravada pelos impactos causados pela pandemia da COVID-19 que, 
por alguma questão, não consigam suprir despesas que garantam a permanência e o êxito 
nos estudos; 

3.1.1O Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial, poderá ser concedido 
também, para pagamento de despesas de aluguel daqueles (as) estudantes selecionados 
pelo Sistema Unificado (SISU), que precisaram fixar residência na localidade da 
Instituição de Ensino Superior (IES), para possibilitar a continuidade dos estudos. 

3.1.2Os estudantes que se enquadrarem no disposto no item 3.1.1, deverão encaminhar 
no ato da inscrição, cópia atualizada do contrato de locação do imóvel (ano corrente), em 
seu nome, ou do seu representante legal e ainda, apresentar semestralmente, à título de 
prestação de contas, os recibos de pagamento de aluguel, conforme disposto na Política 
de Assistência Estudantil do IFBA; 

3.1.3O Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial terá valores diferenciados 
visando atender aos estudantes que se encontram em situação de maior risco social; 

3.1.4O estudante que tiver sua solicitação para o Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter 
Emergencial deferida, receberá o valor definido pelo Serviço Social, de acordo com a 
documentação enviada e a situação de vulnerabilidade socioeconômica apresentada, 
conforme descrito no item 5 do edital; 

3..2Auxílio Internet consiste na concessão de chip de dados (Programa Alunos 
Conectados), para que os (as) estudantes selecionados conforme os critérios estabelecidos 
pelo PNAES, tenham acesso à internet e possam participar das AENPE; 

  

(ONDE SE LÊ): 

4. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

  4.2 As inscrições ocorrerão no período de 10 a 27/06/2021; 



  

(LEIA-SE): 
 
  4.DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

  4.2 As inscrições ocorrerão no período de 14 a 27/06/2021; 

 (ONDE SE LÊ): 
 
7. DO CRONOGRAMA 

7.1O Processo seletivo simplificado para concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em 
Caráter Emergencial do Campus de Lauro de Freitas do IFBA, cumprirá o seguinte 
cronograma: 

ETAPAS PERÍODO LOCAL 

Lançamento e divulgação do 
Edital para a comunidade 
estudantil 

04/06/2021 à 

08/06/2021 

Site do IFBA – Campus de Lauro de Freitas 
(http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas) 

Inscrições – Preenchimento do 
Formulário de inscrição 
Eletrônico 

09/06/2021 à 
27/06/2021 

SUAP (https: //suap.ifba.edu.br) 

Divulgação da lista de inscritos 28/06/2021 
Site do IFBA – Campus de Lauro de Freitas 
(http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas) 

Análise Documental e 
classificação socioeconômica 

29/06/2021 à 
05/07/2021 

Serviço Social 

Divulgação do Resultado 
Preliminar 

06/07/2021 
Site do IFBA – Campus de  Lauro de Freitas 
(http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas) 

Recurso ao Resultado 
Preliminar 

07/07/2021 SUAP (https: //suap.ifba.edu.br) 

Análise dos Recursos 08/07/2021 Serviço Social 

Divulgação do Resultado 
Definitivo 

09/07/2021 
Site do IFBA – Campus de Lauro de Freitas 
(http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas) 

 
  



(LEIA-SE): 

7. DO CRONOGRAMA 

7.1 O Processo seletivo simplificado para concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em 
Caráter Emergencial do Campus de Lauro de Freitas do IFBA, cumprirá o seguinte 
cronograma: 

ETAPAS PERÍODO LOCAL 

Lançamento e divulgação do 
Edital para a comunidade 
estudantil 

09/06/2021 
Site do IFBA – Campus  de Lauro de Freitas 
(http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas) 

Inscrições – Preenchimento do 
Formulário de inscrição 
Eletrônico 

14/06/2021 à 
27/06/2021 

SUAP (https: //suap.ifba.edu.br) 

Divulgação da lista de 
inscritos 

28/06/2021 
Site do IFBA – Campus de Lauro de Freitas 
(http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas) 

Análise Documental e 
classificação socioeconômica 

29/06/2021 à 
05/07/2021 

Serviço Social 

Divulgação do Resultado 
Preliminar 

06/07/2021 
Site do IFBA – Campus de Lauro de Freitas 
(http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas) 

Recurso ao Resultado 
Preliminar 

07/07/2021 SUAP (https: //suap.ifba.edu.br) 

Análise dos Recursos 08/07/2021 Serviço Social 

Divulgação do Resultado 
Definitivo 

09/07/2021 
Site do IFBA – Campus de Lauro de Freitas 
(http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas) 

 
 (ONDE SE LÊ): 
 
9.DO PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS 

9.1 O Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial e o Auxílio Moradia, serão 
pagos a partir da data de publicação do Resultado Final da seleção simplificada e após a 
tramitação interna para efetivação dos pagamentos. O valor e a quantidade de parcelas a 
serem pagas, dependerá da disponibilidade orçamentária e financeira do Campus de 
Lauro de Freitas para o exercício de 2021.  

 (LEIA-SE): 
 
9.  DO PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS 

 9.1O Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial será pago, a partir da data 
de publicação do Resultado Final da seleção simplificada e após a tramitação interna para 
efetivação dos pagamentos. O valor e a quantidade de parcelas a serem pagas, dependerá 
da disponibilidade orçamentária e financeira do Campus de  Lauro de Freitas para o 
exercício de 2021.  

  



 (ONDE SE LÊ): 
 
10. DO ACOMPANHAMENTO 

10.3 No processo de acompanhamento, serão considerados também, aspectos 
pedagógicos, psicológicos, de saúde, sociais e familiares, dos estudantes atendidos pelos 
Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial e Auxílio Moradia (PAAE). 

(LEIA-SE): 
 
10. DO ACOMPANHAMENTO 

10.3 No processo de acompanhamento, serão considerados também, aspectos 
pedagógicos, psicológicos, de saúde, sociais e familiares, dos estudantes atendidos pelo 
Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial. 

(ONDE SE LÊ): 

12.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

12.2 Os membros da Comissão Local de Assistência Estudantil e demais servidores 
envolvidos nas ações da seleção simplificada para concessão do Auxílio Financeiro 
Estudantil em Caráter Emergencial, Auxílio Internet e Auxílio moradia (PAAE), deverão 
observar fielmente o sigilo das informações pessoais nos termos da Lei de Acesso à 
Informação (Lei nº 12.527/2011). 

 (LEIA-SE): 
 
12.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

12.2 Os membros da Comissão Local de Assistência Estudantil e demais servidores 
envolvidos nas ações da seleção simplificada para concessão do Auxílio Financeiro 
Estudantil em Caráter Emergencial e Auxílio Internet, deverão observar fielmente o sigilo 
das informações pessoais nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). 

 
  

Lauro de Freitas (BA) 10 de junho de 2021. 

  



ANEXO I 

  

TERMO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS 
APRESENTADOS PARA O EDITAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO 

ESTUDANTIL EM CARÁTER EMERGENCIAL E AUXÍLIO INTERNET  
E DA NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 (IFBA – CAMPUS DE LAURO DE FREITAS) 

 
  

Declaro, para os devidos fins, que li, estou ciente e que cumpro todos os requisitos do 
EDITAL nº 01 de maio de 2021 do IFBA, Campus de Lauro de Freitas. Ratifico que as 
informações foram preenchidas pelo estudante e por seu responsável legal (para menores 
de 18 anos). Declaro serem verdadeiras as informações repassadas, os documentos 
apresentados, bem como a originalidades das assinaturas. Estou ciente de que a omissão 
de informação ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes podem 
resultar em processo contra mim dos tipos: PENAL (crime de falsidade ideológica) e 
CÌVEL (ressarcimento por prejuízos causados a terceiros). Autorizo a devida 
investigação e fiscalização para fins de averiguação e confirmação das informações 
acima, caso seja necessário. Declaro, ainda, que estou ciente de que constatada qualquer 
irregularidade, será anulado o direito ao(s) auxílio(s), sendo o caso encaminhado para que 
sejam tomadas as medidas cabíveis. Estou ciente da necessidade de apresentar contrato 
de locação de imóvel, bem como recibos de pagamento mensal de aluguel, caso seja 
contemplado (a) pelo Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial para 
pagamento de aluguel de imóvel.  

 
  

     

Assinatura do Estudante 
 
 
  

Assinatura do Responsável Legal 
(para menores de 18 anos) 

 
  

  



ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL/AUTÔNOMO 

 
  

Eu, _____________________________________________________, portador de RG 
n°____________ 

 e CPF n° _______________________, (grau de parentesco) do (a) estudante 
____________________________________________________, Matricula n° 
____________________, no curso  _______________________________,declaro para 
fins de seleção ao Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial,  que exerço a 
função de (especificar atividade e local), desde __________/___________(colocar o mês 
e ano), recebendo mensalmente, o valor aproximado de 
R$_____________(……………………..reais). 

Assumo inteira responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia/IFBA, campus Lauro de Freitas, qualquer alteração 
dessa situação, apresentando a documentação comprobatória e declaro estar ciente das 
penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do C6digo Penal. 

  

Lauro de Freitas (BA)______de___________________de 2021. 

 
 
 
  

Assinatura do declarante 

 
  

  



ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO (A) 

 
  

Eu, _____________________________________________________, portador de RG 
n°____________ 

 e CPF n° _________________, (grau de parentesco) do (a) estudante 
__________________________, Matricula n° ____________________, no 
curso  _______________________________,declaro para fins de seleção ao Auxílio 
Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial,  que me encontro DESEMPREGADO (A) 
desde (mês/ano)    e que não exerço no momento, qualquer tipo de atividade remunerada. 

Assumo inteira responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - lFBA, Campus de Lauro de Freitas, qualquer 
alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória e declaro estar 
ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal. 

 
  

Lauro de Freitas (BA)______de___________________de 2021. 

 
 
 
  

Assinatura do declarante 
 
 
 
  


