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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
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COMUNICADO - SSA/DG.SSA/GABINETE.SSA

 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA - Campus de
Salvador, no uso das suas atribuições, considerando o início das aulas regulares em 22 de fevereiro de 2021 e a
instrução normativa Nº 01, de 04 de março de 2021 da Reitoria / IFBA,  comunica:

 

Os(as) estudantes que já foram selecionados nos Editais nº 02/2020 e nº 07/2020 para as modalidades de
auxílio financeiro estudantil emergencial[1] e auxílio digital (tipo 1)[2] receberão os respectivos auxílios
referentes aos meses de fevereiro e março de 2021;
Só têm direito aos auxílios os(as) estudantes com matrícula ativa em 2021, via conferência SUAP;
A data provável de pagamento é a primeira semana do mês de abril de 2021;
Informamos que para ampliação de novos auxílios (que não recebiam em 2020), terão que aguardar
seleção do edital 2021 a ser divulgado em breve;
O empréstimo de tablets e entrega dos chips serão retomados e amplamente divulgados pela Diretoria de
Ensino do Campus.

 

[1] Tem a finalidade de estender a proteção social aos 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. Terá valor mensal de R$ 200,00
(duzentos reais). Estudantes que já foram selecionados para a modalidade de auxílio moradia nos editais
anteriores do PAAE (2019) receberão R$ 522,50 (meio salário mínimo vigente).

[2] Tem a finalidade de destinar subsídio pecuniário para obtenção de pacote de dados de internet. Terá valor
mensal de R$ 60,00 (sessenta reais).

 

Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por IVES LIMA DE JESUS, Diretor (a) Geral do Câmpus
Salvador, em 17/03/2021, às 12:43, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NADIJA BRUNELLI SANTANA, Diretor (a) Adjunto (a)
Pedagógico de Atenção ao Estudante, em 17/03/2021, às 13:58, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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