
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Portaria nº 2544 de 29 de julho de 2022.

CONSIDERANDO o Decreto Presidencial n° 7.234/2010, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES);

CONSIDERANDO a Resolução nº 25/2016/CONSUP, de 23 de maio de 2016, que estabelece Diretrizes e
Normas da Política de Assistência Estudantil do IFBA;

CONSIDERANDO a Resolução nº 30/2017/CONSUP, de 12 de dezembro de 2017, que aprova a Política de
Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou Outras Necessidades Específicas no âmbito do IFBA;

CONSIDERANDO a retomada das atividades acadêmicas presenciais e os protocolos de saúde estabelecidos
no Plano de Retomada Gradual às Atividades Presenciais Acadêmicas e Administrativas, mas diante do
contexto dos resquícios da crise social provocados pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO os calendários acadêmicos do IFBA/Campus de Salvador 2022.2;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa 02/DG/2022/IFBA-CAMPUS DE SALVADOR de 10 de março de
2022, que estabelece o retorno presencial do Campus de Salvador, com início dia 14 de março de 2022,
considerando a Resolução nº 39/CONSUP e a deliberação do Conselho do Campus de Salvador (04/03/2022)
que deliberou pelo acesso à FASE 04 a partir de 14 de março de 2022 para o retorno gradual e seguro ao
trabalho presencial.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA BAHIA/IFBA - CAMPUS DE SALVADOR, no uso das suas atribuições,  em caráter
excepcional, resolve:
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Tornar público OS CRITÉRIOS E LISTA DE ESTUDANTES COM ACESSO PRIORITÁRIO do auxílio
alimentação/ PAAE, exclusivo para estudantes bolsistas contemplados no edital nº 06/2022, com vistas a
selecionar para 350 vagas no refeitório estudantil do campus, de acordo com a Resolução nº 25/2016
/CONSUP e os critérios classificatórios estabelecidos no edital nº 06/2022.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. 1A presente portaria tem por objetivo tornar público os critérios de classificação prioritária para a
modalidade de auxílio alimentação do Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes – PAAE,
conforme rege sua normativa, por meio de vagas no refeitório estudantil (almoço ou jantar), através de
lista publicada em 01/08/2022 aos discentes regularmente matriculados nos cursos de Nível Médio
(Forma Integrada, Integrada/EJA, Subsequente) e Nível Superior (Graduação e Pós-Graduação) do
IFBA/Campus de Salvador e selecionados e contemplados em auxílios e bolsas do edital nº 06/2022.

 2.DAS VAGAS

  2.1Auxílio alimentação (ALMOÇO)

        Tem a finalidade de estender a proteção social aos estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, por meio de oferta de almoço de segunda-feira a sexta-feiras, em dias letivos. Serão           
ofertadas 250 (duzentas e cinquenta) vagas por dia letivo, prioritárias ao ensino médio integrado (1º, 2º e 3º
anos dos cursos regulares).

 2.2 Auxílio alimentação (JANTAR)

        Tem a finalidade de estender a proteção social aos estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, por meio de oferta de jantar de segunda-feira a sexta-feiras, em dias letivos. Serão ofertadas
100 (cem) vagas por dia letivo, prioritárias aos estudantes no nível médio forma Integrada que cursem o 4º
ano, Integrada/EJA, Subsequente e Nível Superior (cursos de graduação).

 3. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA

          O período de vigência desta portaria coincidirá com o disposto nos calendários acadêmicos do
IFBA/Campus de Salvador até dezembro de 2022, e de acordo com a disponibilidade orçamentária do
campus.

4.DAS PRIORIDADES  CRITÉRIO DE DESEMPATE

          Na impossibilidade de atendimento de todos os (as) estudantes inscritos(as), serão utilizados critérios
de vulnerabilidade e de desempate, tendo prioridade:
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         4.1 Estudantes selecionados(as) selecionados e contemplados em auxílios e bolsas do no edital nº
06/2022;

         4.2 Estudantes contemplados com auxílio moradia no edital nº 06/2022;

         4.3 Estudantes contemplados com bolsa estudo no edital nº 06/2022;

         4.4 Estudantes contemplados com auxílio financeiro no edital nº 06/2022, cujas aulas sejam todos os
dias da semana, fazendo uso do refeitório ininterruptamente;

         4.5 Estudantes contemplados com auxílio financeiro no edital nº 06/2022, com horário de aulas integral,
que cursem disciplinas em todos os dias da semana nos dois turnos;

         4.6 Estudantes contemplados com auxílio financeiro no edital nº 06/2022, dos 1º anos/semestres dos
cursos; e que tenham aula em 2 turnos durante a semana;

         4.7 Estudantes contemplados com auxílio financeiro no edital nº 06/2022, dos 2º anos/semestres dos
cursos; e que tenham aula em 2 turnos durante a semana;

         4.8 Estudantes contemplados com auxílio financeiro no edital nº 06/2022, e que frequentam monitoria e
outras atividades correlatas;

         4.9 Estudantes em acompanhamento social realizado pelas assistentes sociais do IFBA/Campus de
Salvador.

5. DA PERMANÊNCIA

       5.1 Ocorrerão automaticamente e a qualquer tempo, sem prévio aviso, o cancelamento do auxílio nos
seguintes casos:

      5.1.1 Não frequência do estudante, no refeitório, por 3 (três) dias sem justificativa;

      5.1.2 Não uso da vaga;

      5.1.3 Na constatação e comprovação de omissão ou inveracidade de dados referentes à realidade
socioeconômica familiar;

      5.1.4 Trancamento ou cancelamento da matrícula;

      5.1.5 Conclusão do curso;

      5.1.6 Irregularidade na frequência acadêmica do discente contemplado com o auxílio alimentação
(frequência no período letivo menor que 75%, de acordo com as normas acadêmicas vigentes na instituição).

      5.2 Na eventualidade do cancelamento do auxílio alimentação para um discente, novas chamadas serão
publicadas mensalmente, no refeitório do campus, de forma a repor a vaga residual.

      5.3 Os estudantes selecionados no edital de 2022, segundo semestre, da assistência estudantil poderão
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acessar o auxílio alimentação (refeitório) mediante parecer do Serviço Social do Campus e havendo vagas.

       5.4 Serão ainda observados critérios e as condições de permanência do estudante na seleção, conforme
rege o edital nº 06/2022.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

       6.1 Os casos omissos desta portaria serão resolvidos pela Comissão Local de Gestão da Assistência
Estudantil, a Diretoria de Ensino, Diretoria Geral e Procuradoria do IFBA.

7. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem validade até 22 de dezembro de 2022.

Salvador, 29 de agosto de 2022.

Documento assinado eletronicamente por IVES LIMA DE JESUS, Diretor (a) Geral do Câmpus
Salvador, em 29/07/2022, às 17:40, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2427064 e o código CRC 35F87364.
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