
SERVIÇO SOCIAL: 

Ana Edna Sacramento 

Valdeluce Nascimento 

 

 
Site: www.simoesfilho.ifba.edu.br/  

Telefones: 3396-8400, ramais 133/134. 

OBS:  

O Programa Auxílio para Aquisições é um 

benefício pontual que poderá ser solicitado 

pelo estudante em qualquer momento do ano 

letivo. 

O Serviço Social realizará uma análise da 

solicitação seguindo os critérios do Progra-

ma de Assistência e Apoio ao Estudante, 

bem como os prazos para os recursos finan-

ceiros destinados para este fim. 

 

 

 

Agilize a entrega dos seus documentos para não 

correr o risco de ficar fora do Programa!  

 

 

 

OBS:  

Conforme a situação apresentada pelo estu-

dante, no decorrer do processo seletivo, o Ser-

viço Social poderá solicitar outros documentos 

comprobatórios.  

 

 

DOCUMENTOS PESSOAIS: 

 RG e CPF; 

 Comprovante de doença crônica do estudante e de 

membros da família. (Se houver) 

 

COMPROVANTES DE RECEITAS: 

 Carteira de trabalho (páginas de identificação,  as do último 

contrato e a seguinte, mesmo se a carteira de trabalho nunca foi assina-

da); 

 Contrato de Prestação de Serviço, Contracheque, 

Comprovante de Aposentadoria, Recibo de Pagamento 
ou Declaração de Autônomo (atualizados); 

 Cópia de documentos de benefícios do governo (Ex: 

Bolsa Família, BPC etc.) - Extrato de saque (atualizados). 

 

COMPROVANTE DE DESPESAS: 

 Recibos atualizados de água, luz, telefone, internet 

etc.; 

 Contrato de aluguel e/ou recibo de pagamento de 

aluguel atualizado; 

 Recibo de despesas escolares (creche, escola ou 

faculdade particular); 

 Comprovante de pagamento de plano de saúde e de 

medicamento de uso contínuo; 

 Comprovantes de financiamentos de casa, aparta-

mento, automóvel, dentre outros (Se houver). 

Atenção: Para quem já foi do programa no ano anterior 

(2016), não é preciso trazer RG e CPF. 

 



 

 

CAROS ESTUDANTES, 

 Este Instituto possui uma Política de 

Assistência Estudantil, você precisa conhecer, 

pois foi elaborada para garantir seus direitos 

à educação pública de qualidade! Seguem al-

gumas explicações a respeito dela. Não deixe 

de ler e se informar. 

O que é a Política de Assistência Estu-

dantil? 

A Política de Assistência Estudantil do 

IFBA compreende programas, projetos e ações 

desenvolvidos pelo Instituto no intuito de ga-

rantir condições para o acesso, a permanência e 

a conclusão do curso aos estudantes.  

Quais programas fazem parte desta Polí-

tica? 

A Política de Assistência Estudantil do 

IFBA é composta pelos seguintes programas:  

 ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE— PAAE; 

 Educação para Diversidade; 

 Apoio a Pessoas com  Necessidades Educati-
vas Específicas/Especiais; 

 Assistência à Saúde; 

 Acompanhamento Psicológico; 

 Acompanhamento Pedagógico; 

 Incentivo à Educação Física e Lazer; 

 Incentivo à Educação Artística e Cultural; 

 Incentivo à Formação de Cidadania. 

Apenas no primeiro, o Programa de 

“Assistência e Apoio ao Estudante”, é 

aberto edital e realizado processo seletivo 

para repasse de bolsas e auxílios.  

 A seleção torna-se necessária pois, este Programa 

é voltado aos estudantes que dele precisem, ou se-

ja, que se encontrem em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. Os demais Programas são univer-

sais, isto é, abertos a todos os estudantes e devem 

ocorrer durante todo o ano, sendo implantados de 

forma gradativa. 

Estão abertas as inscrições para o  

Programa de Assistência e Apoio ao 

Estudante/PAAE ! 

O objetivo deste programa é contribuir 

para a permanência dos estudantes no IFBA, 

acompanhando-os e inserindo-os, caso seja veri-

ficado necessidade, em uma das seguintes moda-

lidades de bolsa e/ ou auxílio: 

Auxílio Transporte   

Auxílio Moradia 

Auxílio Alimentação   

Auxílio Cópia e Impressão 

Auxílio para Aquisições  

Bolsas de Estudo 

Bolsas vinculadas aos Projetos de Incentivo à 

Aprendizagem – PINA  

ATENÇÃO!!! 

Para participar do processo seletivo do 

PAAE o estudante deve realizar sua inscri-

ção na SALA MULTIUSO, respeitando os 

seguintes prazos: 

10/07 a  14/07 de  2017 

 

     Sala MULTIUSO 

  

Segunda a Sexta: 

Segunda e Terça de 09 às 17h.    
Quarta, Quinta e Sexta: 09 às 20h.  

                                  

                                                       

 

 

1. Pegar o formulário no setor, quem não rece-

beu em sala 

2. Entregar o formulário devidamente preenchido 

(com letras legíveis) e a documentação na 

SALA MULTIUSO 

 

 

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES: 

Fora do prazo previsto acima; 

Formulário e documentação incompleta. 

 

ENTREVISTA SOCIAL: Agendada pelo Servi-

ço Social. 

VISITA DOMICILIAR: Será realizada pelo 

Serviço  Social em casos específicos. 


