
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE

De que se trata esse Edital?
Abertura de inscrições para o Auxílio de Inclusão Digital (conexão e equipamentos) e Vagas Residuais para 
o Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial (AFECEM) do IFBA.

Como faço pra sinalizar qual auxílio eu tenho interesse?
No SUAP você deverá assinalar as opções que tem interesse: 

•  “Tipo 1 – Auxílio acesso à internet”; 
•  “Tipo 2 – Auxílio equipamentos de TI”; 

      •  “Auxílio emergencial digital” (que refere-se às vagas residuais para o Auxílio Financeiro Estudantil em 
Caráter Emergencial (AFECEM) do IFBA.

Posso solicitar todos os auxílios?
Sim. Atualmente, a resolução 22/2020 permite o acúmulo de auxílios. Entretanto, sua aprovação dependerá 
de disponibilidade orçamentária.

Como faço para realizar minha inscrição?
Acessando o SUAP (Sistema Uni�cado de Administração Pública) através do link: https://suap.ifba.edu.br, e 
realizando o login.
obs. Caso não lembre do número de matrícula entrar em contato com a CORES via whatsapp  (75) 3281-9428.

Problemas com a senha, primeiro acesso, ou di�culdades com o SUAP para acessar ao formulário de 
inscrição.
Fale com a DGTI via chamado no próprio SUAP ou manda um e-mail para cgti-glpi.paf@ifba.edu.br

Já sou bolsista do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial (AFECEM) do IFBA ou solicitei 
remanejamento do Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE 2019 em setembro. Preciso 
realizar inscrição para as vagas residuais do AFECEM?
Não, você já é bolsista.

Tenho dúvidas sobre as perguntas do formulário de inscrição, o que devo fazer?
Envie um e-mail para ifbasspa@gmail.com com sua dúvida e lembre de se identi�car na mensagem.

Tenho dúvidas sobre as con�gurações dos equipamentos, a quem devo procurar?
Envie um e-mail para cgti-glpi.paf@ifba.edu.br com sua dúvida.
obs.Não esquece de mandar, também, o seu nome completo. Lembre, entretanto, que todas as 
informações necessárias já constam em edital.

Não aderi às Atividades de Ensino Não Presencias (AENP'S), tenho direito ao Auxílio de Inclusão Digital?
A maioria dos auxílios da Assistência Estudantil estão disponíveis para qualquer aluno matriculado no IFBA 
- Campus Paulo, entretanto, o Auxílio de Inclusão Digital é destinado, APENAS, aos discentes participantes 
das AENP'S.

Fiz minha inscrição e não anexei nenhum documento. Terei problemas?
Sim. A comprovação das informações encaminhando, pelo menos, um documento 
de renda e o termo de responsabilidade, em anexo, é obrigatória. Sem a documentação 
digitalizada você não receberá a pontuação necessária para ser classi�cado (a).

Quais documentos devo anexar?
A lista dos documentos está nos Anexos I e II do Edital.

Como solicitar comprovante do meu CadUnico?
Você pode retirar no site https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ ou entrando em contato 
com o Programa Bolsa Família pelo telefone: (75)3282-9208 / (75)3281-2072.

Quem deve encaminhar foto de extrato do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais?
Estudantes maiores de 18 anos todos os seus respectivos familiares, também maiores de 18 anos, APENAS, 
nos casos em que a família e o estudante não sejam bene�ciários do Programa Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada ou não estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico).

Como solicitar o extrato do CNIS?
Acessando o site  https://meu.inss.gov.br/central/#/login?redirectUrl=/ ou baixando o aplicativo "Meu 
INSS" ou "Carteira de Trabalho Digital".

Não consegui solicitar o CNIS. O que devo fazer?
 •Entre em contato com a central do INSS ligando para o número 135;

 •Entre em contato com a agência do INSS pelo telefone/whatsapp (75) 3281-3911 ou e-mail 
aps04024100@inss.gov.br;  e peça ajuda.
•Caso, ainda assim, não consiga seu extrato, entre em contato conosco pelo e-mail ifbasspa@gmail.com.

Não tenho conta bancária em meu nome. Devo abrir uma agora?
Não é obrigatório fornecer dados bancários nessa etapa do processo mas, apenas, quando for classi�cado. 
Entretanto, você já pode abrir uma conta que não tenha desconto de taxas (poupança da Caixa Econômica 
Federal, ou uma conta corrente nos bancos digitais Nubank ou Inter) e, assim, caso não seja selecionado, 
não terá nenhum prejuízo; caso seja classi�cado.

Quais contas o IFBA aceita para pagamento de bolsas?
Precisa ser, OBRIGATORIAMENTE, em nome do estudante; conta-corrente em qualquer banco físico 
(Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Banco do Nordeste, Sicoob, Itaú etc); conta 
poupança, apenas, da Caixa Econômica Federal; contas digitais do Nubank ou Banco Inter.

Sou menor de 16 anos, posso ter conta em meu nome?
Sim! Os bancos não podem negar abertura de conta para você. É necessário, apenas, que o seu responsável 
legal participe da abertura da conta.

Já �z minha inscrição e anexei todos os documentos solicitados. O que devo fazer agora?
Aguardar o resultado no site https://portal.ifba.edu.br/paulo-afonso e realizar os demais procedimentos 
(Ex: abertura e encaminhamento de dados bancários, via SUAP, ou interposição de recurso contra o 
resultado parcial) dentro dos prazos estabelecidos em Edital.  

Peguei um tablet emprestado no IFBA. Posso solicitar auxílio para compra de equipamentos?
Sim. Entretanto, deverá informar ao IFBA/setor de patrimônio a desistência do empréstimo e a devolução 
conforme prazos que constam em Edital.

Recebi um chip, para acessar às aulas, que foi disponibilizado pelo IFBA. Posso solicitar recurso para acessar à 
internet?
Não. O pacote de dados que consta no chip deve ser su�ciente para suprir a demanda das aulas.

Onde devo adquirir os equipamentos ou serviço de internet?
O local é de livre escolha do estudante. Entretanto, deve obedecer aos valores e con�gurações 
repassadas pelo IFBA, em Edital.

Recebi o dinheiro para compra/conserto do equipamento. O que devo fazer?
Após a realização do serviço (compra ou conserto), solicite  documento/nota �scal e encaminhe, via SUAP, 
dentro do prazo sinalizado em Edital.

Também devo apresentar nota �scal do serviço de internet?
Não.

Posso comprar ou consertar qualquer tipo de aparelho?
Não. O aparelho deve atender às requisições mínimas que constam em edital.

Caso eu compre um produto de valor superior ao que recebi do IFBA, vou ser ressarcido?
Não.

Caso eu receba o auxílio e não execute nenhum serviço ou compra; ou caso eu compre ou execute um serviço 
com valor inferior ao que recebi, como devo proceder?
Você deverá enviar um e-mail para o Setor Financeiro do IFBA �nanceiro.paf@ifba.edu.br  e solicitar uma GRU 
- Guia de Recolhimento da União - para realizar a devolução dos valores devidos.

Mais informações através do e-mail  ifbasspa@gmail.com
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Abertura de inscrições para o Auxílio de Inclusão Digital (conexão e equipamentos) e Vagas Residuais para 
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Você pode retirar no site https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ ou entrando em contato 
com o Programa Bolsa Família pelo telefone: (75)3282-9208 / (75)3281-2072.

Quem deve encaminhar foto de extrato do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais?
Estudantes maiores de 18 anos todos os seus respectivos familiares, também maiores de 18 anos, APENAS, 
nos casos em que a família e o estudante não sejam bene�ciários do Programa Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada ou não estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico).

Como solicitar o extrato do CNIS?
Acessando o site  https://meu.inss.gov.br/central/#/login?redirectUrl=/ ou baixando o aplicativo "Meu 
INSS" ou "Carteira de Trabalho Digital".

Não consegui solicitar o CNIS. O que devo fazer?
 •Entre em contato com a central do INSS ligando para o número 135;

 •Entre em contato com a agência do INSS pelo telefone/whatsapp (75) 3281-3911 ou e-mail 
aps04024100@inss.gov.br;  e peça ajuda.
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Não é obrigatório fornecer dados bancários nessa etapa do processo mas, apenas, quando for classi�cado. 
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(Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Banco do Nordeste, Sicoob, Itaú etc); conta 
poupança, apenas, da Caixa Econômica Federal; contas digitais do Nubank ou Banco Inter.

Sou menor de 16 anos, posso ter conta em meu nome?
Sim! Os bancos não podem negar abertura de conta para você. É necessário, apenas, que o seu responsável 
legal participe da abertura da conta.

Já �z minha inscrição e anexei todos os documentos solicitados. O que devo fazer agora?
Aguardar o resultado no site https://portal.ifba.edu.br/paulo-afonso e realizar os demais procedimentos 
(Ex: abertura e encaminhamento de dados bancários, via SUAP, ou interposição de recurso contra o 
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Peguei um tablet emprestado no IFBA. Posso solicitar auxílio para compra de equipamentos?
Sim. Entretanto, deverá informar ao IFBA/setor de patrimônio a desistência do empréstimo e a devolução 
conforme prazos que constam em Edital.

Recebi um chip, para acessar às aulas, que foi disponibilizado pelo IFBA. Posso solicitar recurso para acessar à 
internet?
Não. O pacote de dados que consta no chip deve ser su�ciente para suprir a demanda das aulas.
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Tenho dúvidas sobre as perguntas do formulário de inscrição, o que devo fazer?
Envie um e-mail para ifbasspa@gmail.com com sua dúvida e lembre de se identi�car na mensagem.

Tenho dúvidas sobre as con�gurações dos equipamentos, a quem devo procurar?
Envie um e-mail para cgti-glpi.paf@ifba.edu.br com sua dúvida.
obs.Não esquece de mandar, também, o seu nome completo. Lembre, entretanto, que todas as 
informações necessárias já constam em edital.

Não aderi às Atividades de Ensino Não Presencias (AENP'S), tenho direito ao Auxílio de Inclusão Digital?
A maioria dos auxílios da Assistência Estudantil estão disponíveis para qualquer aluno matriculado no IFBA 
- Campus Paulo, entretanto, o Auxílio de Inclusão Digital é destinado, APENAS, aos discentes participantes 
das AENP'S.

Fiz minha inscrição e não anexei nenhum documento. Terei problemas?
Sim. A comprovação das informações encaminhando, pelo menos, um documento 
de renda e o termo de responsabilidade, em anexo, é obrigatória. Sem a documentação 
digitalizada você não receberá a pontuação necessária para ser classi�cado (a).

Quais documentos devo anexar?
A lista dos documentos está nos Anexos I e II do Edital.

Como solicitar comprovante do meu CadUnico?
Você pode retirar no site https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ ou entrando em contato 
com o Programa Bolsa Família pelo telefone: (75)3282-9208 / (75)3281-2072.

Quem deve encaminhar foto de extrato do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais?
Estudantes maiores de 18 anos todos os seus respectivos familiares, também maiores de 18 anos, APENAS, 
nos casos em que a família e o estudante não sejam bene�ciários do Programa Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada ou não estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico).

Como solicitar o extrato do CNIS?
Acessando o site  https://meu.inss.gov.br/central/#/login?redirectUrl=/ ou baixando o aplicativo "Meu 
INSS" ou "Carteira de Trabalho Digital".

Não consegui solicitar o CNIS. O que devo fazer?
 •Entre em contato com a central do INSS ligando para o número 135;

 •Entre em contato com a agência do INSS pelo telefone/whatsapp (75) 3281-3911 ou e-mail 
aps04024100@inss.gov.br;  e peça ajuda.
•Caso, ainda assim, não consiga seu extrato, entre em contato conosco pelo e-mail ifbasspa@gmail.com.

Não tenho conta bancária em meu nome. Devo abrir uma agora?
Não é obrigatório fornecer dados bancários nessa etapa do processo mas, apenas, quando for classi�cado. 
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Federal, ou uma conta corrente nos bancos digitais Nubank ou Inter) e, assim, caso não seja selecionado, 
não terá nenhum prejuízo; caso seja classi�cado.

Quais contas o IFBA aceita para pagamento de bolsas?
Precisa ser, OBRIGATORIAMENTE, em nome do estudante; conta-corrente em qualquer banco físico 
(Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Banco do Nordeste, Sicoob, Itaú etc); conta 
poupança, apenas, da Caixa Econômica Federal; contas digitais do Nubank ou Banco Inter.

Sou menor de 16 anos, posso ter conta em meu nome?
Sim! Os bancos não podem negar abertura de conta para você. É necessário, apenas, que o seu responsável 
legal participe da abertura da conta.

Já �z minha inscrição e anexei todos os documentos solicitados. O que devo fazer agora?
Aguardar o resultado no site https://portal.ifba.edu.br/paulo-afonso e realizar os demais procedimentos 
(Ex: abertura e encaminhamento de dados bancários, via SUAP, ou interposição de recurso contra o 
resultado parcial) dentro dos prazos estabelecidos em Edital.  

Peguei um tablet emprestado no IFBA. Posso solicitar auxílio para compra de equipamentos?
Sim. Entretanto, deverá informar ao IFBA/setor de patrimônio a desistência do empréstimo e a devolução 
conforme prazos que constam em Edital.

Recebi um chip, para acessar às aulas, que foi disponibilizado pelo IFBA. Posso solicitar recurso para acessar à 
internet?
Não. O pacote de dados que consta no chip deve ser su�ciente para suprir a demanda das aulas.

Onde devo adquirir os equipamentos ou serviço de internet?
O local é de livre escolha do estudante. Entretanto, deve obedecer aos valores e con�gurações 
repassadas pelo IFBA, em Edital.

Recebi o dinheiro para compra/conserto do equipamento. O que devo fazer?
Após a realização do serviço (compra ou conserto), solicite  documento/nota �scal e encaminhe, via SUAP, 
dentro do prazo sinalizado em Edital.

Também devo apresentar nota �scal do serviço de internet?
Não.

Posso comprar ou consertar qualquer tipo de aparelho?
Não. O aparelho deve atender às requisições mínimas que constam em edital.

Caso eu compre um produto de valor superior ao que recebi do IFBA, vou ser ressarcido?
Não.

Caso eu receba o auxílio e não execute nenhum serviço ou compra; ou caso eu compre ou execute um serviço 
com valor inferior ao que recebi, como devo proceder?
Você deverá enviar um e-mail para o Setor Financeiro do IFBA �nanceiro.paf@ifba.edu.br  e solicitar uma GRU 
- Guia de Recolhimento da União - para realizar a devolução dos valores devidos.

Mais informações através do e-mail  ifbasspa@gmail.com
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