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1. ABERTURA

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA/IFBA – CAMPUS DE LAURO DE FREITAS, nomeado nos termos da Portaria Nº 3301 de 16 de
setembro de 2021, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura do processo seletivo do
Programa de Assistência e Apoio ao Estudante - PAAE 2023.1, para concessão de auxílios aos(às)
estudantes regularmente matriculados e frequentando um dos cursos das modalidades Integrado,
concomitante e superior do campus Lauro de Freitas, conforme as Diretrizes da Política de Assistência
Estudantil do IFBA, de 26/10/2010, revisada pela Resolução CONSUP nº 25, de 23/05/2016.
 
 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 O presente Edital tem por objetivo selecionar estudantes em comprovada situação de vulnerabilidade
socioeconômica, que estejam matriculados (as) e frequentando os Cursos presenciais de Educação
Profissional Técnica de nível médio (Integrado e Concomitante) e de nível superior(Graduação), do
IFBA/Campus Lauro de Freitas, para  receber os auxílios do Programa de Assistência e Apoio ao
Estudante (PAAE), previstos  neste Edital; 
 
2.2 Os (As) estudantes com matrícula especial, ou seja, em cumprimento exclusivo de componente
curricular de estágio ou de TCC, não serão contemplados por este edital. Da mesma forma, estudantes
cursando uma única disciplina não terão prioridade nesta seleção.
 
Parágrafo Único: Diante do número insuficiente de recursos, priorizam-se os(as) candidatos(as) que
necessitam deslocar-se para o instituto (com comprovação do deslocamento) e que demandam, em maior
quantidade, recursos materiais e financeiros durante as atividades acadêmicas. 
 
 

3. DO PROGRAMA



3.1 O Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) é um Programa que visa dar condições de
acesso e permanência aos estudantes(as) matriculados(as) no IFBA/Lauro de Freitas que se encontrem em
comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica, podendo inseri-los(as), de acordo com sua
demanda e vagas disponíveis, em uma das modalidades de auxílios, observando o perfil e necessidade
dos(as) estudantes.
 
 

4. DAS MODALIDADES DE AUXÍLIOS, DOS VALORES E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 

Modalidade Descrição Valor(R$) Vigência

Auxílio
Transporte 

Auxílio financeiro mensal para contribuir com o
custeio do deslocamento do estudante no trajeto

domicílio-IFBA-domicílio.
R$ 200,00

A vigência será de acordo
com o disposto nos

calendários acadêmicos do
IFBA/Lauro de Freitas e da
disponibilidade financeira

do campus. 

Auxílio
Alimentação 

Auxílio financeiro mensal visando favorecer aos
estudantes selecionados, o subsídio de uma refeição

diária de modo a contribuir para a permanência e
conclusão do curso.

R$ 150,00

A vigência será de acordo
com o disposto nos

calendários acadêmicos do
IFBA/Lauro de Freitas e da
disponibilidade financeira

do campus. 

Auxílio
Moradia

Auxílio financeiro para contribuir com despesas
mensais referentes à moradia do(da) estudante. Terão

direito a esse auxílio, prioritariamente, os (as)
estudantes oriundos(das) de municípios distintos da

localidade do campus que comprovem não
possuírem familiares residentes no município de

localização do campus, ou em cidades contíguas a
este; 

R$ 400,00

A vigência será de acordo
com o disposto nos

calendários acadêmicos do
IFBA/Lauro de Freitas e da
disponibilidade financeira

do campus. 

Auxílio para
Aquisições

Auxiliar financeiramente estudantes
selecionados(as) pelo PAAE, no processo de

aquisição de produtos que possam contribuir para
melhorar o desempenho acadêmico, à exemplo da

aquisição de óculos de grau.

R$ 350,00
(em parcela
única no ano

corrente)

A vigência será de acordo
com o disposto nos

calendários acadêmicos do
IFBA/Lauro de Freitas e da
disponibilidade financeira

do campus. 

4.1 O auxílio transporte será concedido preferencialmente, àqueles estudantes que residirem em município
distinto do campus. O profissional de Serviço Social, irá analisar os gastos com transporte informados
pelo(a) estudante (Anexo VIII), além da disponibilidade de recurso para atendimento da demanda do
campus e da realidade local. 
 
Parágrafo Único: O(A) estudante deverá apresentar ao Serviço Social o comprovante de despesa com o
transporte (Anexo VIII) no momento da entrevista. Caso não seja apresentada a documentação
comprobatória, o auxílio será indeferido. 
 
4.2 Os (As) estudantes que optarem pelo Auxílio Moradia, deverão preencher o Anexo VII e apresentar no
momento da entrevista social, junto com o contrato de locação (ano corrente) em seu nome, ou do seu
representante legal e ainda, apresentar à título de prestação de contas, os recibos de pagamento de aluguel
no ano anterior, caso tenha sido contemplado no ano anterior, conforme disposto na Política de Assistência
Estudantil do IFBA; 
 
4.3 Os estudantes que solicitarem o auxílio para aquisição de óculos de grau, deverão apresentar pedido
médico recente com a prescrição do óculos, com data, assinatura e carimbo do profissional(médico), além



de três orçamentos realizados em locais distintos, referentes ao item pretendido(com data e carimbo do
estabelecimento).
 
4.4 Em caso de disponibilidade de recursos materiais, o Campus poderá ofertar o auxílio almoxarifado
social, disponibilizando fardamento (para os cursos técnicos) e material escolar com o objetivo de
contribuir para melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas da (o) estudante. 

 

 

5. DO NÚMERO DE AUXÍLIOS

5.1 A quantidade de auxílios concedidos poderá ser redefinida com base no orçamento destinado a
Assistência Estudantil em 2023, bem como pela demanda apresentada pelos (as) estudantes no momento
da inscrição. O quantitativo de auxílios concedidos, por modalidade, será divulgado na publicação do
resultado final desta seleção. 
 
 

6. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO

6.1 A inscrição do(a) estudante será realizada exclusivamente por meio da plataforma do SUAP, disponível
no endereço: https://suap.ifba.edu.br), no período de 16/03/2023 à 25/03/2023, até às 23h59h. 
 
6.2 O acesso ao SUAP será realizado através do número de matrícula e senha pessoal cadastrada pelo(a)
próprio(a) estudante ou responsável. Caso o(a) estudante não possua o número de matrícula, deverá se
direcionar à Coordenação de Registros Acadêmicos (CORAC) do campus e fazer a solicitação.
 
6.3  Para a realização da inscrição, todos(as) os(as) estudantes que desejam concorrer aos auxílios do
PAAE devem: 

1. Acessar o link de inscrição deste Edital (Aba “atividades estudantis”);
2. Preencher ou atualizar toda a caracterização  socioeconômica;
3. Realizar a inscrição, anexando no SUAP a documentação exigida (em formato PDF) a fim de

comprovar a caracterização socioeconômica declarada, sendo vedada a multiplicidade de envio do
mesmo documento pelo(a) candidato(a);

4. Concluir a inscrição, salvando o comprovante;
5. Os (As) optantes pelo Auxílio Transporte Intermunicipal e Moradia devem comparecer à CEA(sala

6) de forma presencial, para agendar a entrevista social (obrigatória), com a Assistente Social do
campus.

6. Acompanhar todas as etapas do Edital, conforme o cronograma estabelecido.

 
6.4 Todos (as) os (as) estudantes inscritos(as) deverão preencher, obrigatoriamente, os anexos I (Termo
de veracidade) e V (Perfil do discente);
 
6.5 Estudantes e seus familiares maiores de 18 anos, deverão comprovar obrigatoriamente sua situação de
renda: apresentar contracheque, declaração de trabalho autônomo/informal (Anexo III)  ou declaração de
desemprego (Anexo IV);
 

https://suap.ifba.edu.br/


6.6 Após o preenchimento do formulário com os documentos comprobatórios, o(a) candidato(a) passará
por análise e seleção do Serviço Social do Campus para fins de concessão de recebimento dos auxílios. As
inscrições que não possuírem nenhuma documentação anexada serão, automaticamente, invalidadas.
 
6.7 Na impossibilidade de atendimento a todos(as) os(as) estudantes inscritos(as), serão utilizados critérios
de desempate, tendo como prioridade, o item 7.1 deste Edital;
 
6.8 Não serão aceitas solicitações de inscrições realizadas fora do prazo estipulado pelo edital, exceto
documentos adicionais solicitados pelo Serviço Social, necessários para fins de esclarecimento. 
 
Parágrafo único: Em casos excepcionais, estudantes em comprovada situação de vulnerabilidade
socioeconômica, condição que pode prejudicar a permanência e o êxito acadêmico, poderão ser
contemplados com os auxílios do PAAE mediante parecer do Serviço Social como inscrição extra, sendo
respeitada a disponibilidade orçamentária.
 
6.9 Estudantes selecionados(as) em editais anteriores não ficam dispensados(as) de enviar os documentos
elencados neste Edital.
 
6.10 Dúvidas relacionadas às etapas, documentação, critérios, dentre outras, poderão ser esclarecidas
presencialmente, com a Assistente Social do campus no setor da CEA (Sala 6),  ou pelo e-
mail: servicosocial.ifba.laf@gmail.com

 

 

     7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SOCIAL E CLASSIFICAÇÃO
7.1 O(A) estudante inscrito(a) deve estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, considerando os
seguintes aspectos pessoais e familiares: 

1. Renda mensal per capita familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio vigente (R
$1.953,00), conforme disposto no Decreto Nº 7.234 de 2010, do Programa Nacional de Assistência
Estudantil/PNAES. Por renda mensal per capita entende-se o valor total dos rendimentos, chamados
de renda bruta familiar, dividido pelo número dos integrantes que usufruem dessa renda ou
colaboram com a renda e/ou que habitam na mesma casa. Os valores referentes a benefícios sociais,
bolsas e auxílios destinados à complementação da renda não entram no cálculo da renda per capita; 

2. Participação em programas sociais do governo e serviços socioassistenciais; 
3. Histórico acadêmico, considerando defasagem idade-série, interrupção do processo de

escolarização, nível de escolaridade, natureza da escola de origem, recebimento de bolsa de estudo;
4. Situação habitacional, referente à estrutura, localização, condição, financiamento, dentre outros; 
5. Contexto das relações familiares no que se refere ao arranjo familiar, número de membros, situação

de violência, conflitos familiares e processos judiciais, dentre outros;
6. Situação que afete a saúde do(a) estudante ou membro(s) da família, comprovada por meio de

atestado médico, bem como comprovantes de despesas com medicamentos, exames e consultas; 
7. Estudantes selecionados(as) no Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial em 2022:

Edital Nº 01/2022, Reabertura de 09/2022 e Reabertura de 11/2022);

 
7.2 Caberá à Assistente Social do campus, analisar a condição de vulnerabilidade socioeconômica dos(das)
estudantes inscritos(as), observando os aspectos indicados tendo como premissas o contexto social,

mailto:servicosocial.ifba.laf@gmail.com


econômico e cultural;
 
Parágrafo único: É facultado ao Serviço Social do IFBA/Campus de Lauro de Freitas, solicitar ao(à)
estudante documentação complementar para subsidiar uma melhor compreensão das informações
apresentadas pelo(a) candidato(a).
 
 
     8. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
8.1 No momento de preenchimento do formulário de inscrição, o(a) estudante deverá anexar,
obrigatoriamente, todos os documentos (em formato PDF) que comprovem as informações declaradas na
sua caracterização socioeconômica, conforme descrito a seguir:
 
DOCUMENTAÇÃO DO ESTUDANTE: 

Registro Geral - RG (Carteira de identidade ou documento de identificação válido em território
nacional); 
Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS (APENAS PARA OS(AS)
PARTICIPANTES):

Programas sociais (Bolsa Família/Auxílio Brasil, Benefício de Prestação Continuada - BPC/LOAS,
Minha Casa Minha Vida/ Casa Verde e Amarela, entre outros). 

Para comprovação, envie extrato atualizado e comprovante do valor recebido. 
No caso do Programa BF, poderá ser acessado no
endereço:  https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/.
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/Auxílio Brasil do estudante ou de seu responsável ou Benefício de Prestação Continuada – BPC,
no qual constam o nome do beneficiário e o valor do benefício; 
 
COMPROVAÇÃO DE RENDA (AO ESTUDANTE MAIOR DE 18 ANOS): 

CNIS do estudante - Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais
acesso: https://meu.inss.gov.br/central/#/login?redirectUrl=/
 Comprovante de recebimentos/renda: 

Se é trabalhador formal (trabalha de carteira assinada), envie o Contracheque atual ou do mês anterior; 
OU 
Se é trabalhador informal, apresentar Declaração de trabalho informal, conforme modelo (anexo III); 
OU 
Se está desempregado, apresentar Declaração de situação de desemprego, conforme modelo (anexo IV); 
OU 
Se é estagiário/a, bolsista ou recebe algum benefício, envie comprovante de recebimento do mês atual. 

Comprovação ou declaração de pensão ou auxílio financeiro destinado à subsistência do estudante,
no caso de pais separados ou divorciados ou ajuda de terceiros. 

 
Í
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COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DA FAMÍLIA 

Comprovante de todas as despesas fixas da casa em que mora e assumidas pela família: (contas de
água, energia elétrica, telefone, internet, aluguel/financiamento, IPTU do imóvel (próprio ou
alugado), condomínio), do mês atual ou anterior; 
Comprovantes de tratamento de saúde: (medicamentos, relatório médico, receituários médicos e
outros), se for o caso. 

OBS: Estudante que reside em imóvel diverso do de sua família deverá apresentar a mesma lista de
documentos listados neste item, referente aos dois domicílios; 
Para estudante que reside em imóvel cedido mediante pagamento ou não, deverá ser apresentada uma
declaração do cedente explicando a situação, acompanhada de comprovante de residência e cópia de RG
do cedente. 
 
DOCUMENTAÇÃO DA FAMÍLIA (TODAS AS PESSOAS QUE RESIDEM COM O(A)
ESTUDANTE) 

CPF e RG ou Certidão de Nascimento (para aqueles que não possuem o RG) de todos os membros
da família; 
Comprovante de matrícula dos membros da família que estejam estudando; 

OBS: Para os familiares que estudam em instituições particulares, apresentar cópia do carnê ou recibo de
pagamento. Para casos de estudantes bolsistas, apresentar declaração da instituição de ensino ou contrato
de bolsista; 
 
DOCUMENTOS DE RENDA CONFORME SITUAÇÃO DE TRABALHO: 
Se for desempregado: 

CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais e imprimir o Extrato de Vínculos e Contribuições
à Previdência, através do link: : https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/
Declaração de situação de desemprego(Anexo IV). 

Se tiver carteira assinada e/ou contratos assalariados: 

CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais e imprimir o Extrato de Vínculos e Contribuições
à Previdência, através do link: https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/
Contracheques dos três últimos meses. 

Para trabalhadores que exercem atividades informal: 

Declaração de trabalho informal (modelo em anexo); 
Extrato do MEI (Microempreendedor individual). 

Se for Aposentados e pensionistas: 

Extrato mensal emitido pela Previdência Social (mais recente do pagamento de benefício). 

Se for Autônomo e profissional liberal: 

Pró-labore, declaração do empregador ou declaração de autônomo; 
Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a
renda declarada; 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/
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Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório, acompanhado dos três
últimos comprovantes de recebimentos. 

8.2 Os estudantes deverão enviar, caso necessário, além dos documentos listados no item 8.1, outros
documentos solicitados pela assistente social na ocasião da entrevista, em período do recurso, via SUAP,
bem como durante o acompanhamento social.
8.3.Os (As) estudantes que não enviarem a Folha Resumo do Cadúnico, precisam encaminhar Declaração
de Renda Per capita familiar (ANEXO II), assinada pelo estudante e pelo responsável legal, caso seja
menor de 18 anos.
 

  

     9. DO CRONOGRAMA
9.1 O Processo seletivo para concessão dos auxílios do PAAE, previstos neste edital, cumprirá o seguinte
cronograma:
 

ETAPAS PERÍODO LOCAL

Publicação do
Edital 09/03/2023

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

Mural do Campus
Período de

Impugnação do
Edital

10/03/2023 até as
23:59 h

Via e-mail
servicosocial.ifba.laf@gmail.com

Inscrições e envio
de documentação

16/03/2023 à
25/03/2023

SUAP (https: //suap.ifba.edu.br)
Login e senha do estudante

Verificação/análise
das inscrições

27/03/2023 à
28/03/2023 Serviço Social

Publicação das
inscrições

homologadas
29/03/2023

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

Mural do Campus
Interposição de

recursos da
inscrição

30/03/2023
00:00 às 23:59h

SUAP (https: //suap.ifba.edu.br)
Login e senha do estudante

Análise de
recursos da
inscrição

31/03/2023 Serviço Social

Publicação final
das inscrições
homologadas

03/04/2023
Site do IFBA – Campus Lauro de Freitas
(http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas)

Mural do Campus
Verificação/análise
documental (Nesta

etapa o (a)
estudante poderá
ser convocado(a)
para entrevista

social).

03/04/2023 à
10/04/2023 Serviço Social

Divulgação do
Resultado
Preliminar

11/04/2023
Site do IFBA – Campus Lauro de Freitas
(http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas)

Mural do Campus
Interposição de

Recurso ao
Resultado
Preliminar

12/04/2023
00:00 às 23:59h

SUAP (https: //suap.ifba.edu.br)
Login e senha do estudante

http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas
mailto:servicosocial.ifba.laf@gmail.com
http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas
http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas
http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas


Análise de
Recursos ao
Resultado
Preliminar

13/04/2023 Serviço Social

Divulgação do
Resultado
Definitivo

14/04/2023 até às 18h
Site do IFBA – Campus Lauro de Freitas
(http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas)

Mural do Campus

9.2 É de inteira responsabilidade do estudante e/ou de seu responsável, o acompanhamento e cumprimento
dos prazos constantes neste Edital.
 
9.3  O cronograma poderá sofrer alterações, de acordo com as demandas apresentadas em cada uma das
etapas.
 
 
     10. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
10.1 Caso algum(a) interessado(a) deseje impugnar este Edital, deverá encaminhar para o e-
mail: servicosocial.ifba.laf@gmail.com, manifestação formal com os motivos da contestação e da
impugnação;
 
10.2 O Serviço Social e a Comissão de Gestão da Assistência Estudantil (CGAE) do campus Lauro de
Freitas, analisarão o pedido de impugnação, podendo solicitar informações e/ou pareceres de outras
instâncias do IFBA, se necessário;
 
10.3 Se houver algum pedido de impugnação deste edital, o resultado será divulgado no site do
IFBA/Campus Lauro de Freitas no dia 09/03/2023 até as 18h; Na inexistência do pedido de impugnação, o
processo seletivo seguirá para a etapa seguinte, sem necessidade de divulgação.
 
 
     11. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS
11.1 O resultado preliminar será divulgado no dia 11/04/2023, no site do IFBA/Campus de Lauro de
Freitas, no endereço: http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas;
 
11.2 O resultado definitivo será divulgado no dia 14/04/2023, no site do IFBA/Campus de Lauro de
Freitas, no endereço: http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas;
 
 
     12. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
12.1 O(A) estudante inscrito(a) que desejar contestar o resultado das inscrições homologadas e/ou
resultado preliminar,  deve interpor recurso por meio do SUAP (https://suap.ifba.edu.br), conforme o
cronograma do Edital;
 
12.2 Não serão aceitos recursos fora dos prazos estabelecidos neste Edital;
 
12.3 É vedada a multiplicidade de recursos pelo mesmo candidato, e caso ocorra, será analisado apenas o
último recurso enviado;
 

http://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas
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12.4 Não caberá interposição de recurso ao resultado definitivo;
 
12.5 A interposição de recursos não garante a alteração do resultado do certame;
 
 
     13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS FINANCEIROS
ESTUDANTIS
13.1 Os recursos financeiros destinados ao pagamento dos auxílios financeiros do PAAE descritos neste
edital, serão provenientes do orçamento da Assistência estudantil (Ação 2994 – Assistência ao Educando
da Educação Profissional), do campus Lauro de Freitas, exercício 2023;
 
13.1.1 O custo total previsto para este Edital é de R$ 61.850,00 (sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta
reais), de acordo com o disposto no item 16.5;
 
13.1.2 Os pagamentos serão solicitados após a publicação do resultado definitivo e realizados após
tramitação interna para sua efetivação;
 
13.1.3 O número de estudantes beneficiados será compatível com as dotações orçamentárias existentes, na
forma da legislação orçamentária e financeira vigente.
 
13.1.4 Os auxílios serão pagos mediante apresentação de conta bancária ou conta digital em nome do
estudante, não sendo admitido o pagamento em contas de terceiros ou conta conjunta. Caso a(o) estudante
não possua conta corrente ou poupança em seu nome, será realizado excepcionalmente, o crédito por
ordem bancária (OB);
 
13.1.5 A concessão dos auxílios previstos neste edital ocorrerá mediante classificação socioeconômica.
Caso a demanda exceda ao número de vagas ofertadas, será criado um Cadastro de Reserva por ordem de
classificação.
 
13.1.6 Havendo disponibilidade de orçamento da Assistência Estudantil do Campus, poderá ocorrer a
ampliação do número de vagas, possibilitando assim, a convocação de estudantes classificados no
Cadastro de Reserva (se houver);
 
13.1.7 Para o pagamento dos Auxílios Financeiros estudantis, serão aceitas as seguintes condições
bancárias:
I – Contas correntes em todos os bancos com agência física (Ex: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa
Econômica, etc.) em nome do estudante;
II – Conta poupança em nome do estudante (Caixa Econômica Federal ou Banco do  Brasil);
III – Conta-Corrente Fácil (Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil);
IV – Conta de Banco Digital em nome do estudante (Banco Inter, Nubank ou NEXT, etc).
 
13.2 O número de parcelas, bem como o valor do Auxílio Financeiro, poderão sofrer alterações em virtude
da ocorrência de corte ou bloqueio orçamentário da Assistência Estudantil em 2023;
 



13.3 Não serão reprocessados pagamentos de Domicílio Bancário Inexistente – DBI devido a contas-
correntes apresentadas inativas e/ou encerradas;
 
13.4 Em nenhuma hipótese, serão realizados pagamentos com efeito retroativo (data anterior à divulgação
do resultado definitivo).
 
 
     14. DO ACOMPANHAMENTO
14.1 Para a manutenção dos auxílios descritos neste edital, o (a) estudante deverá estar matriculado(a) e
frequentando regularmente as atividades de ensino;
 
14.1.1 A frequência do (da) estudante será verificada mensalmente no SUAP e a efetiva participação
verificada, a cada Conselho Diagnóstico, onde as Coordenações de Curso, Direção de Ensino e
professores, repassarão à Gestão de Assistência Estudantil (GAE), as informações solicitadas;
 
14.1.2 No processo de acompanhamento, serão considerados também, os aspectos pedagógicos,
psicológicos, de saúde, sociais e familiares, dos (das) estudantes atendidos(as) pelos Auxílios Financeiros
disponibilizados por este edital (Auxílio-transporte Intermunicipal, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Moradia
e Auxílio para Aquisições).
 
 

     15. DA SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DO AUXÍLIO

15.1 O cancelamento dos auxílios ocorrerá automaticamente, a qualquer tempo e sem aviso prévio, nos
seguintes casos: 

I - Comprovada má-fé ou omissão nas informações declaradas;

II - Trancamento, abandono, jubilação  ou conclusão do curso;

III- Desempenho acadêmico insatisfatório (notas baixas, frequência inferior a 75% e comportamento
indisciplinar), exceto em situações alheias à sua responsabilidade;

IV- Falta de prestação de contas (Não apresentar recibo de pagamento do aluguel mensal, no caso dos (das)
estudantes contemplados (as) pelo Auxílio Moradia);

 

15.2 Caso haja alteração de endereço e telefone, bem como mudança de emprego ou desemprego, o(a)
estudante fica obrigado(a) a atualizar os dados junto ao Serviço Social do campus, sob risco de suspensão ou
desligamento do PAAE, não sendo garantido o pagamento retroativo.

 

                                                                                                                                               

     16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
16.1 O ato de inscrição gera a presunção de que o(a) estudante conhece as exigências estabelecidas neste
Edital e de que aceita as condições da seleção, não podendo invocar o seu desconhecimento a qualquer
título, época ou pretexto;
 

É



16.2 É de inteira responsabilidade do(a) estudante manter seus dados (telefone e endereço) atualizados no
SUAP, bem como acompanhar todas as informações a respeito do processo de solicitação e deferimento
dos auxílios, além de informar ao Serviço Social do Campus Lauro de Freitas, qualquer alteração na
situação socioeconômica enquanto durar o recebimento do auxílio;
 
16.3 Ainda que o(a) estudante esteja em situação de vulnerabilidade e que comprove pertencer à família
com renda per capita de até um salário-mínimo e meio, ou ainda, que cursou a etapa de ensino anterior ao
IFBA em escolas públicas, poderá não ser selecionado, caso a demanda ultrapasse o orçamento disponível;
 
16.4 Os membros da GAE e demais servidores envolvidos nas ações da seleção para concessão do Auxílio
Financeiro Estudantil, deverão observar fielmente o sigilo das informações pessoais nos termos da Lei de
Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011);
 
16.5 Conforme deliberado pela GAE, os valores destinados à assistência estudantil do Campus Lauro de
Freitas, serão executados utilizando a seguinte divisão: 1/4 (um quarto) do total será reservado para o 2º
semestre letivo. Dos 3/4 (três quartos) restantes, 1/6 (um sexto) será destinado para os Programas
Universais e Complementares;
 
16.6 Havendo disponibilidade financeira, os(as) estudantes não participantes deste edital, encaminhados
pelo setor pedagógico, Coordenações de Curso e/ou DEPEN, que se encontrarem em comprovada situação
de vulnerabilidade econômica, poderão ser contemplados após realizar inscrição extemporânea,
obedecendo aos mesmos critérios e envio de documentos pelo SUAP;
 
16.7 Havendo disponibilidade financeira, este Edital poderá ser reaberto no segundo semestre letivo
(2023.2), visando atender a demanda de novos estudantes, bem como demais estudantes, em caso de não
preenchimento das vagas disponíveis neste certame;
 
16.8 As dúvidas relacionadas aos termos e condições deste edital, poderão ser esclarecidas, pelo e-
mail: servicosocial.ifba.laf@gmail.com
 
16.9 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela equipe da Coordenação de Ensino e Atenção ao
Estudante (CEA), em conjunto com a Comissão Local da Assistência Estudantil (GAE), a Diretoria de
Ensino, Diretoria-Geral e Procuradoria do IFBA.

 

Lauro de Freitas (BA), 09 de março de 2023.
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