
 
 

 
EDITAL Nº 002/2018 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA 
PROGRAMA DE ASSITÊNCIA E APOIO AOS ESTUDANTES 

 
 

EDITAL INTERNO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ÓCULOS/LENTES1 
 
O Diretor Geral Pró Tempore do Campus Valença, através da Assistente Social, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o presente Edital com as normas e procedimentos necessários 
para solicitação de auxilio óculos/lentes, observados os critérios estabelecidos no Decreto 
7.234, de 19 de julho de 2010 e a resolução do CONSUP n° 194/2014, com o objetivo de 
realizar o processo seletivo interno de alunos/alunas regularmente matriculados/matriculadas 
nos cursos das modalidades subsequente, integrado e superior sob a coordenação da 
assistência estudantil do campus. 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 
O Auxílio Óculos/Lentes compreende a concessão de apoio financeiro visando subsidiar 
aquisição de óculos/lentes corretivas de deficiências oculares, conforme menor orçamento 
apresentado2 por óticas de escolha do/a estudante ou responsável legal. Este auxílio está 
orientado na perspectiva de viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a 
permanência e êxito buscando a reduzir o índices de evasão e retenção e contribuir para a 
melhoria do desempenho acadêmico dos alunos matriculados no Campus. 
 
2. OBJETIVO 
 
Selecionar alunos/alunas do Campus Valença regularmente matriculados/matriculadas que 
estejam aprovados/aprovadas na Seleção do PAAE - 2018. 
 
3. ESPECIFICIDADES DO AUXÍLIO 
 
3.1. AUXÍLIO ÓCULOS/LENTES: consessão de óculos (fornecido diretamente pela escola) e/ou 
subsídio para quisição de lentes (valor em dinheiro) corretivas de deficiências oculares. 
 
3.2. Neste contexto, óculos é aqui definido como: óculos de grau, lente transparente, para 
correção oftalmológica e de uso contínuo. Havendo alguma dúvida, o Serviço Social do Campus 
se reserva ao direito de consultar um médico especialista (oftalmologista) para conceder o 
benefício. 
 
4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. O período de inscrição será de 25 de fevereiro a 20 de março de 2019. 
 

                                                           
1
 A armação do óculos já é fornecida pelo IFBA – Campus Valença, o auxílio em dinheiro será para a 

aquisição da lente. 
2
 O que não significa que o(a) aluno(a) receberá o valor na íntegra, caso seja contemplado. 



 
4.2. O Formulário de Inscrição será disponibilizado pelo Serviço Social e Protocolo do 
campus.  
 
4.3. A entrega do formulário preenchido e com a documentação anexada deve ser realizada 
no Protocolo (pavilhão G) dentro de um envelope lacrado e contendo o nome completo e 
turma/curso do/da estudante dentro do período de inscrição que consta no item 4.1 deste 
edital. 
 
4.4. As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão 
de inteira responsabilidade do/a estudante e/ou responsável legal. 
 
5. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO 
 
5-1- Para participar do presente Edital, o/a estudante deve atender aos seguintes requisitos: 
 
I. Estar devidamente matriculado no campus no ano corrente. 
 
II. Estar aprovada/aprovado em qualquer modalidade de Bolsas e Auxílios do PAAE 2018. 
 
III. Apresentar receita médica, com diagnóstico do problema de saúde que justifique a 
concessão do auxílio. 
 
IV. Apresentar 3 (três) orçamentos de lentes para óculos em óticas distintas contendo timbre 
da loja, CNPJ e assinatura do responsável. 
 
5.2. Se os orçamentos forem superiores ao valor disponível para o custeio da lente ficará sob a 
responsabilidade do/a estudante ou responsável legal a complementação do orçamento para a 
compra da lente. 
 
5.3. A cópia da receita oftalmológica e a cópia dos 3 (três) orçamentos do lentes deverão ser 
entregues no ato da inscrição. Cabe destacar que estes documentos deverão estar em nome 
do/a estudante e a receita oftalmológica deve ter vigência a partir do ano de 2018. 
 
5.4. A não apresentação da Nota Fiscal/Prestação de Contas, a desistência ou não aquisição do 
óculos/lentes implicará no reembolso imediato ao Campus do recurso financeiro concedido 
ao/à estudante. 
 
5.5. No caso de não apresentação da Nota Fiscal, além do reembolso do recurso, o/a 
estudante não poderá receber qualquer outro auxílio. 
 
6. DA SELEÇÃO E DA CONCESSÃO 
 
6.1- A seleção será realizada pelo Serviço Social do campus; 
 
6.2. O critério para seleção dos/as estudantes será socioeconômico e ter sido 
aprovado/aprovada na seleção do PAAE 2018. 
 



 
6.3. O processo de avaliação socioeconômica não será concluído caso o/a estudante tenha 
apresentado documentação incompleta na inscrição do PAAE 2018, com cópias ilegíveis ou 
que denote incoerência com os dados informados; 
 
6.4. Será excluído do processo seletivo o/a candidato(a) que: 
 
I. omitir ou fraudar informações e/ou falsificar documentação; 
II. não cumprir com as condições neste Edital; 
III. não comprovar as declarações registradas no requerimento; 
IV. desligar-se da instituição. 
 
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
7.1. A divulgação dos/as estudantes contemplados(as) será feita via internet, pelo endereço 
eletrônico http://www.valenca.ifba.edu.br/,  nos murais do Campus e na sala do Serviço Social. 
7.2. A divulgação dos resultados será em Março de 2019. 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1. A realização das inscrições implicará na aceitação das condições estabelecidas neste 
Edital; 
 
8.2. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, por motivo de 
interesse público ou por ilegalidade, no todo ou em parte, sem que isso implique o direito de 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 
8.3. Caberá a Direção Geral juntamente com o profissional de serviço social, resolver 
os casos omissos e as situações não previstas no Edital. 
 
 
Valença – BA, 25 de Fevereiro de 2019. 
 
 

Wagner Ribeiro de Carvalho 
Diretor Geral do IFBA Campus Valença 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.valenca.ifba.edu.br/


 
 

Anexo 1 - Formulário para concessão de Auxílio Financeiro 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Valença, através do 

Serviço Social. objetiva com o presente documento a concessão de óculos e lente, 

possibilitando ao estudante efetiva execução de suas atividades acadêmicas em consonância 

com as Normas do Programa de Assistência e Apoio ao Educando - PAAE. 

Nome:________________________________________________________________________ 

Turma:____________ Curso:_______________________ 

Endereço:_____________________________Bairro:___________Cidade:_________________ 

Tel. p/ contato:__________________________ E-mail:________________________________ 

Recebe o PAAE? (   ) SIM    (   ) NÃO 

Qual modalidade? (    ) Aux. Transp. Municipal   (    ) Aux. Transp. Intermunicipal  (    ) Bolsa 

de estudos       

Material que deseja adquirir: 

(    ) Armação de óculos (fornecida pela escola) 

(   ) Lente para óculos: valor R$__________ (pode ser deferido o total ou parcial) 

PARECER DO A.S.: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

CIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - DEPEN 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

APROVAÇÃO DA DIRETORIA GERAL – DG 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________ 

Assinatura do aluno(a) 

Valença, ______de _____________de 20__. 


