
Formação de Comissão Multidisciplinar para os Programas 
Universais e Complementares da Política de Assistência 

Estudantil

A Política de Assistência Estudantil é definida como um arcabouço de princípios e 

diretrizes que orientam a elaboração e implantação de ações que garantam o acesso, a 

permanência e a conclusão de curso dos estudantes do IFBA, com vistas à inclusão social, 

formação plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e ao bem 

estar  biopsicossocial.  São  previstas  ações  voltadas  aos  estudantes  em  situação  de 

vulnerabilidade social, através do Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE), 

bem como ações  destinadas  a  todo  e  qualquer  estudante  regularmente  matriculado  no 

IFBA, através dos Programas Universais e Complementares*.

Os Programas Universais contemplam ações voltadas à educação para diversidade, 

atenção às pessoas com necessidades específicas, assistência a saúde, acompanhamento 

pedagógico e psicossocial, incentivo à atividade física e lazer, educação artístico cultural, 

formação  da  cidadania  e  assistência  à  viagens.  Os  Programas  Complementares 

compreendem atividades para mobilidade acadêmica, iniciação científica e monitoria. 

Para  a  viabilização  das  ações  previstas  nos  Programas  Universais  e 

Complementares,  através  de  projetos,  é  necessária  a  composição  de  uma  Comissão 

Multidisciplinar, composta por profissionais, a saber: Serviço Social, Pedagogia, Psicologia, 

Medicina,  Enfermagem,  Odontologia,  Educação  Física,  Nutrição,  Tradutor  de  Libras  e 

docentes, dentre outros que se façam necessários para a operacionalização da Política de 

Assistência Estudantil do IFBA, bem como representação estudantil. 

Com o intuito de formar esta Comissão para seleção dos projetos e direcionamento 

dos  recursos  destinados  aos  Programas  Universais  e  Complementares,  convidamos  a 

comunidade do IFBA para compor a Comissão Multidisciplinar, que deverá ser composta de, 

no mínimo, 7 pessoas. Para conhecimento, já faz parte dessa composição um representante 

do serviço social e da psicologia. Os interessados devem procurar o gabinete e se inscrever 

em ficha especifica para este fim , até o dia 26 / 10 / 2014 as 17 horas.

*Diretrizes  para  a  Política  de  Assistência  Estudantil  do  IFBA  –  aprovada  pelo 

CONSUP em 2010.

Documento Normativo da Política de Assistência Estudantil  do IFBA– em fase de 

aprovação pelo CONSUP.


