
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 



COMISSÃO - APRESENTAÇÃO

Portaria IST nº 010/2021 - Comissão de Análise de Assistência Estudantil

❖ Carla Rubia Marques (Assistente de Alunos)

❖ Jaqueline dos Santos Calixto Campos (Assistente em Administração)

❖ Priscila Adriana Rossi (Professora EBTT/Diretora Adjunta Educacional)

❖ Rejane Galdino (Bibliotecária-Documentalista)



ABERTURA

❖ Verba anual de R$102.175,25;

❖ Curso Técnico em Desenho de Construção Civil 

integrado ao  Ensino Médio 

❖ Curso Técnico em Edificações integrado ao  

Ensino Médio 



POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL (PAE)

BASES LEGAIS: 

❖ Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES);

❖ Resolução nº 41, de 02 de junho de 2015 (Política de 
Assistência Estudantil do IFSP);

❖ Resolução nº 42, de 02 de junho de 2015 (Normatização dos 
Auxílios da Política de Assistência Estudantil).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm
https://nuvem.ifsp.edu.br/public.php?service=files&t=0242ce1cda7e84b6e42d996d2db9fa35&download
https://nuvem.ifsp.edu.br/public.php?service=files&t=c97caa48aa696096b13fa0dd46ac2f16&download
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Auxílio-Alimentação

Cultura

Apoio Didático-Pedagógico 
(Auxílio Material)

Auxílio-Creche

Auxílio-Moradia

Programa de Auxílio 
Permanência (PAP)

Auxílio-Transporte

Auxílio-Saúde

Programa de Ações 
Universais (PAU)

Esporte

Material

Inclusão Digital

Suporte às necessidades 
educacionais específicas



PROGRAMA DE AUXÍLIO 
PERMANÊNCIA (PAP)

❖ Auxílios financeiros;
➢ Cobertura parcial dos gastos.

❖ Redução das desigualdades sociais e da evasão;
❖ Estudantes em vulnerabilidade social;
❖ Edital anual;
❖ Duração: até dezembro de 2021.



PROGRAMA DE AÇÕES 
UNIVERSAIS (PAU)

❖ Destinado a todos os alunos e alunas (independentemente 

da situação socioeconômica).

❖ Ações voltadas à formação integral do estudante e ao 

aprimoramento de valores de cidadania, participação, 

coletividade e inclusão social; 

❖ Necessita da comprovação de utilização do(s) auxílio(s) 

recebido(s). 



PAP - 
AUXÍLIOS FINANCEIROS

Edital IFSP IST Nº 005, de 15 de abril de 2021

Inscrições até: 30/04 (sexta-feira) 

Edital disponível em: 
https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/Edital_IFSP_IST_N_005_
Programa_de_Auxlio_Permanncia_20211.pdf 

https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/Edital_IFSP_IST_N_005_Programa_de_Auxlio_Permanncia_20211.pdf
https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/Edital_IFSP_IST_N_005_Programa_de_Auxlio_Permanncia_20211.pdf


REQUISITOS PRINCIPAIS 
❖ RENDA 

Para solicitar um ou mais auxílios do PAP, o/a estudante 
precisa possuir a renda per capita (renda bruta familiar 
dividida pelo número de residentes da casa) de até 1,5 salário 
mínimo por pessoa (em 2021, a renda per capita máxima 
deve ser igual ou inferior de R$1.650,00 por pessoa). 

❖ MATRÍCULA
O/a estudante precisa estar regularmente matriculado/a nos 
cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFSP IST. 



AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-MATERIAL 

❖ AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
Tem por objetivo de ajudar o estudante com os gastos com 
alimentação. Valor mensal de até R$ 100,00.

❖ AUXÍLIO-MATERIAL (Apoio didático-pedagógico)
Tem por objetivo oferecer auxílio financeiro para a compra de 
materiais escolares necessários às ações de cada curso, tais 
como equipamentos e utensílios usados em aulas práticas, 
livros e materiais didáticos, fotocópia, jalecos, suprimento de 
informática, dentre outros. Valor semestral de R$75,00. 

OBS: Esses auxílios podem ser solicitados por todos/as os/as estudantes 
regularmente matriculados/as no IFSP IST que possuírem renda per capita 
igual ou menor que 1,5 salário mínimo por pessoa. 



AUXÍLIO-CRECHE 
Disponibilizar auxílio financeiro mensal ao estudante pai ou mãe 
de crianças de até 11 anos, 11 meses e 29 dias de idade e nos 
casos de filhos com deficiência, mesmo com idade superior à 
estabelecida mediante apresentação de laudo médico. O auxílio 
será concedido considerando-se apenas um filho. Valor mensal 
será de até R$100,00. 

Requisito específico: O/a estudante possuir filho(s) com idade 
inferior a 12 anos (com exceção aos casos de filhos com 
deficiência). 

Lembrete: Consulte as demais informações sobre esta modalidade de auxílio 
no subitem 3.3 do Edital IFSP IST nº 005/2021. 



AUXÍLIO-MORADIA
Tem como proposta subsidiar financeiramente o estudante com 
despesas mensais referentes à moradia no caso daquele 
procedente de um raio de pelo menos 50 km do local do 
câmpus, outros municípios ou zona rural, que necessita se 
deslocar do seu núcleo familiar, em razão da matrícula no IFSP 
Câmpus Avançado Ilha Solteira, e precisa residir 
temporariamente no município do Câmpus, exclusivamente 
para frequentar as aulas do curso. Valor mensal de até 
R$200,00. 
Requisito específico: Ter se mudado para Ilha Solteira 
exclusivamente para estudar no IFSP IST. 

Lembrete: Consulte as demais informações sobre esta modalidade de auxílio 
no subitem 3.4 do Edital IFSP IST nº 005/2021. 



AUXÍLIO-SAÚDE
Tem por objetivo atender estudantes que apresentem estado 
de saúde que afete o seu processo de ensino-aprendizagem 
e quando estiverem esgotadas as possibilidades de 
atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em tempo 
hábil. Este auxílio poderá ser requerido durante o ano letivo. 
O valor a ser concedido, se o/a estudante for contemplado/a 
com esta modalidade de auxílio, varia de acordo com a 
solicitação e disponibilidade orçamentária bem como a forma 
de pagamento (mensal ou parcela única). 

Requisito específico: Apresentar estado de saúde que 
interfere em seu processo de ensino-aprendizagem. 

Lembrete: Consulte as demais informações sobre esta modalidade de auxílio 
no subitem 3.5 do Edital IFSP IST nº 005/2021. 



AUXÍLIO-TRANSPORTE
Ajuda a custear o deslocamento do estudante no trajeto entre seu 
domicílio e a instituição, apenas na inexistência de transporte público 
gratuito. O auxílio poderá ser pago aos alunos que residem em outros 
municípios ou zona rural, e que não possuem acesso ao transporte 
público gratuito. Valor de até R$8,00 por dia letivo presencial. 

Requisito específico: residir em outro município ou zona rural e não 
possuir acesso ao transporte público gratuito. 

Obs: o auxílio-transporte pode ser solicitado normalmente. Porém, se a 
solicitação for aprovada, só será pago quando houverem dias letivos 
presenciais. 

Lembrete: Consulte as demais informações sobre esta modalidade de auxílio 
no subitem 3.6 do Edital IFSP IST nº 005/2021. 



INSCRIÇÃO NO PAP 2021



ETAPAS DA INSCRIÇÃO 

a) Realizar a leitura do Edital ISP IST Nº 005/2021;

b) Responder ao Questionário Socioeconômico 
(Caracterização Socioeconômica) no SUAP; 

c) Realizar a Inscrição no SUAP;

d) Enviar a documentação completa via SUAP. 

https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/Edital_IFSP_IST_N_005_Programa_de_Auxlio_Permanncia_20211.pdf


EDITAL IFSP IST nº 005/2021

❖ Leitura do Edital; 
❖ Acesso em: 

https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2
021/Edital_IFSP_IST_N_005_Programa_de_Auxlio_Perm
anncia_20211.pdf 

❖ Período de inscrição: 16 a 30 de abril de 2021; 
❖ Inscrição pelo SUAP (inclusive o envio dos documentos);
❖ A inscrição neste Edital não gera a concessão automática 

do(s) auxílio(s) solicitado(s); 
❖ Os estudantes que efetuaram seu recadastramento no 

Programa de Auxílio Permanência (Edital IFSP IST nº 004, 
de 31 de março de 2021) e tiveram sua inscrição aceita, 
não deverão se inscrever neste Edital.

https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/Edital_IFSP_IST_N_005_Programa_de_Auxlio_Permanncia_20211.pdf
https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/Edital_IFSP_IST_N_005_Programa_de_Auxlio_Permanncia_20211.pdf
https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/Edital_IFSP_IST_N_005_Programa_de_Auxlio_Permanncia_20211.pdf


QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

Acesse https://suap.ifsp.edu.br                       ATIVIDADES 

ESTUDANTIS                   SERVIÇO SOCIAL                 

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA. 

Responda ao questionário e em seguida, realize sua 
inscrição. 

https://suap.ifsp.edu.br


Para quem já 
respondeu o 
questionário, faça o 
passo-a-passo 
anterior e clique em 
atualizar seu 
cadastro.   



INSCRIÇÃO NO SUAP

Após responder/atualizar o Questionário Socioeconômico, 
retorne ao “Início” do SUAP e consulte a parte do “FIQUE 
ATENTO!” 

Onde terá a mensagem: “NOVAS INSCRIÇÕES_Programa 
de Auxílio Permanência 2021 (Edital IFSP IST nº 
005/2021)”. 

Clique na mensagem e realize sua inscrição!





DOCUMENTOS 
A documentação para inscrição no Edital IFSP IST nº 005/2021 se 
divide em 4 tipos: 

a) Documentos de identificação: RG e CPF de todos/as do núcleo 
familiar. Certidão de nascimento para quem ainda não possui RG 
(não se inclui aqui quem já emitiu o RG e perdeu). 

Comprovante de residência. 
b) Formulários obrigatórios: Anexo I (Termo de Responsabilidade e 

Requerimento de Auxílio da Assistência Estudantil) e Anexo II do 
Edital (Declaração de Veracidade e Autenticidade). 

c) Comprovantes de renda de todos que tiverem a partir de 16 
anos: Consultar o item 8.2.1 do Edital. 

d) Documentos específicos das modalidades de auxílios: 
Consultar o subitem 8.2.2 do Edital. 

https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/Edital_IFSP_IST_N_005_Programa_de_Auxlio_Permanncia_20211.pdf
https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/obrigatrio_ANEXO_I_-_TERMO_DE_RESPONSABILIDADE_E_REQUERIMENTO_DE_AU.pdf
https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/obrigatrio_ANEXO_II_-_DECLARAO_DE_VERACIDADE_E_AUTENTICIDADE_.pdf


DOCUMENTOS 

❖ A documentação varia de acordo com a situação de renda dos 
familiares e com os auxílios pretendidos. 

➢ O auxílio creche, moradia, saúde e transporte, por terem 
requisitos específicos, exigem documentos específicos para sua 
solicitação. (Consulte o subitem 8.2.2 do Edital).  

➢ A documentação de renda varia conforme a situação de cada 
membro do núcleo familiar. Ex.: Se uma pessoa trabalhar com 
vínculo empregatício deve enviar o Holerite referente a 
Março/2021. Já se ela for trabalhadora informal, deve enviar a 
Declaração de Autônomo + foto da carteira de trabalho.  

https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/ANEXO_III_-_DECLARAO_DE_AUTNOMO.pdf


ONDE ENCONTRAR OS ANEXOS DO 
EDITAL

❖ Ao final desta página no site do Câmpus: 
https://ist.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=273 

https://ist.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=273


ONDE ENCONTRAR OS ANEXOS DO 
EDITAL

❖ No drive do IFSP, por meio do link: 
https://drive.ifsp.edu.br/s/QswLo5eE8v6qSOz 

25

https://drive.ifsp.edu.br/s/QswLo5eE8v6qSOz


SOBRE OS ANEXOS 

❖ Podem ser impressos ou copiados à mão em um folha de 
papel; 

❖ Não podem ser convertidos em arquivo editável de texto (.docx; 
doc; etc) e preenchidos digitalmente, tendo a assinatura 
inserida como imagem (não há valor legal desta forma); 

❖ Não podem ter rasuras. 



ATENÇÃO ESPECIAL AO ANEXO I

❖ No Anexo I (Termo de Responsabilidade e Requerimento de 
Auxílio da Assistência Estudantil) é preciso indicar a ordem de 
prioridade dos auxílios solicitados na inscrição do SUAP. 

➢ Não é para assinalar com X 

➢ Não é para repetir o grau de prioridade (ex.: colocar 
prioridade 1 para todos os auxílios).
 

➢ Não precisa colocar grau de prioridade em todos os auxílios, 
você deve numerar somente aqueles que solicitou no 
SUAP. 

Este anexo é de extrema importância porque se for possível aprovar 
somente um auxílio de cada estudante, o aluno ou a aluna receberá o 
auxílio em que colocou prioridade 1. 

https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/obrigatrio_ANEXO_I_-_TERMO_DE_RESPONSABILIDADE_E_REQUERIMENTO_DE_AU.pdf


EXEMPLO

Vamos supor que um estudante, após a leitura do Edital, 
selecionou na sua inscrição no SUAP os auxílios 
Alimentação, Material e Transporte. Vamos acompanhar 
seguir alguns exemplos de preenchimento correto e incorreto. 



EXEMPLO

Anexo I 

https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/obrigatrio_ANEXO_I_-_TERMO_DE_RESPONSABILIDADE_E_REQUERIMENTO_DE_AU.pdf


PREENCHIMENTO CORRETO

Por que está correto? No exemplo dado anteriormente, o 
estudante selecionou no SUAP o auxílio alimentação, material 
e transporte e no Anexo I, ele indicou o grau de prioridade de 
cada auxílio, deixando em branco os auxílios que não 
solicitou. 

30



PREENCHIMENTO INCORRETO

Por que está errado? No exemplo dado anteriormente, o 
estudante selecionou no SUAP o auxílio alimentação, material 
e transporte, mas no Anexo I ele preencheu o grau de 
prioridade em todos os auxílios. 31



PREENCHIMENTO INCORRETO

Por que está errado? O estudante assinalou com X, não 
sendo possível identificar qual é o grau de prioridade de cada 
auxílio. 

32



PREENCHIMENTO INCORRETO

Por que está errado? O estudante repetiu o número de grau 
de prioridade, indicando prioridade 1 para os três auxílios 
solicitados e grau de prioridade 6 para todos os auxílios que 
não solicitou. 

33



ENVIO DE DOCUMENTOS NO SUAP

❖ Documentação do Aluno
Comprovante de Residência: boleto recente de água, energia, 
telefone ou documento similar que comprove a residência. 
Comprovante de Renda do aluno: Consultar item 8 do Edital. Caso 
o/a estudante não possua renda própria e tenha 16 anos, deve 
enviar a Declaração de Desemprego (Anexo V do Edital) + foto da 
carteira de trabalho (caso não possua carteira de trabalho, deve 
assinalar a primeira opção da Declaração de Desemprego).
Comprovante Bancário: Foto do cartão ou extrato bancário (caso o 
aluno ou aluna não possua conta bancária em seu nome, deve 
enviar também o Anexo I da PRE). 
Documentos Complementares: Anexo I e Anexo II do Edital. 
Documentos específicos das modalidades de auxílios. 

https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/ANEXO_V_-_DECLARAO_DE_DESEMPREGO.pdf
https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/Anexo_I_PRE_-_Alterao_de_Dados_Bancrios.pdf
https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/obrigatrio_ANEXO_I_-_TERMO_DE_RESPONSABILIDADE_E_REQUERIMENTO_DE_AU.pdf
https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/obrigatrio_ANEXO_II_-_DECLARAO_DE_VERACIDADE_E_AUTENTICIDADE_.pdf


ENVIO DE DOCUMENTOS NO SUAP

❖ Documentação dos Membros do Grupo Familiar 
(Identificação) 

Documento de Identificação: RG e CPF (caso não tenha o número 
no RG). Caso a criança não possua RG, pode enviar a Certidão de 
Nascimento. 

❖ Documentação dos Membros do Grupo Familiar (Renda)
Comprovante de Renda - Nome do familiar: Consultar item 8 do 
Edital. 

Lembrete: Independente de ter renda ou não, a comprovação é obrigatório para 
pessoas que possuam a partir de 16 anos. Se tiver renda, é preciso comprová-la. 
Se não tiver renda, é preciso comprovar que não tem por meio da Declaração de 
Desemprego e foto da carteira de trabalho.  



DICAS 

❖ Tirei foto dos documentos e não consigo inserir todas no 
SUAP 

Há sites que permitem a conversão de imagens em um único 
arquivo em formato PDF. 
Exemplos:
I love PDF: https://www.ilovepdf.com/pt/jpg_para_pdf 
Smallpdf: https://smallpdf.com/pt/jpg-para-pdf 

Esses sites, por exemplo, irão converter as fotografias anexadas em 
um único arquivo PDF e assim, você conseguirá inseri-lo no SUAP. 

https://www.ilovepdf.com/pt/jpg_para_pdf
https://smallpdf.com/pt/jpg-para-pdf


DICAS 

❖ Digitalizei os documentos em vários arquivos PDF e o SUAP 
só aceita um 

Também há sites que permitem a junção de vários documentos PDF 
em um único arquivo de forma on-line e gratuita. Nos sites 
indicados anteriormente, você também consegue juntar arquivos 
PDF. 
Exemplos:
I love PDF: https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf 
Smallpdf: https://smallpdf.com/pt/juntar-pdf 

https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf
https://smallpdf.com/pt/juntar-pdf


DICAS 
❖ Gostaria de digitalizar meus documentos
Há aplicativos para smartphones/tablets que permitem a digitalização de 
documentos. Nesses aplicativos, o que foi digitalizado já é salvo em um 
único arquivo PDF. 

Exemplos:

CamScanner (Android e iOS): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=
pt_BR&gl=US 

TapScanner (Android e iOS): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=pdf.tap.scanner&hl=pt_BR&
gl=US 

Há smartphones, como alguns da SAMSUNG, por exemplo, que 
possuem este recurso por meio do “Otimizador de cena” da câmera do 
celular. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=pdf.tap.scanner&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=pdf.tap.scanner&hl=pt_BR&gl=US


ATENÇÃO

❖ O Envio dos documentos é SOMENTE pelo SUAP.

➢ Não serão considerados os documentos enviados por 
e-mail. 

➢ Caso tenha algum problema ou dificuldade de inserir a 
documentação no SUAP, envie um e-mail para 
assistencia.estudantil.ist@ifsp.edu.br 

 

mailto:assistencia.estudantil.ist@ifsp.edu.br


ATENÇÃO

❖ Fique atento à mensagem de confirmação de inscrição no 
SUAP.
➢ Assim que finalizar e confirmar sua inscrição, 

aparecerá uma mensagem na parte superior do SUAP, 
confirmando sua inscrição. 

➢ O questionário socioeconômico e a Inscrição no 
SUAP são etapas diferentes. Não confunda o 
questionário com a inscrição. 

➢ Se possível, tire um print da tela após concluir a sua 
inscrição. 

 



CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Confirme sua inscrição e 
aguarda ser exibida a 
mensagem “Inscrição 
realizada com 
sucesso.”



CONFIRMEI MINHA INSCRIÇÃO, MAS 
PERCEBI QUE ERREI. E AGORA? 

Acesse https://suap.ifsp.edu.br                      ATIVIDADES 

ESTUDANTIS               SERVIÇO SOCIAL         

 INSCRIÇÕES. 

Clique na inscrição referente ao Edital IFSP IST nº 005/2021 e 
edite/refaça a sua inscrição, corrigindo o que estava errado. 
Lembre-se de aguardar a mensagem de confirmação. 

OBS: O procedimento de edição da inscrição só é possível dentro do período de 
inscrições. Assim, até o dia 30/04 é possível editar a inscrição quantas vezes 
forem necessárias. A última edição é que será válida. 

https://suap.ifsp.edu.br


Só é possível edital a inscrição durante o 
período em que as inscrições estiverem 
abertas. Assim, após o prazo final não tem 
como editar a inscrição no SUAP. 

Caso tenha faltado algum documento, você 
pode enviá-lo, junto ao Formulário de Recurso 
nos dias 17 e 18 de maio. O prazo de recurso 
se aplica também a quem realizou o Processo 
de Recadastramento no PAP (Edital IFSP IST 
nº 004/2021). 

https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/ANEXO_IX_-_FORMULRIO_DE_RECURSO.pdf


ME INSCREVI E AGORA? 

❖ O acompanhamento das etapas do processo de inscrição 
no PAP é de inteira responsabilidade do/a estudante e 
seus responsáveis. Assim sendo, este acompanhamento 
deve ser feito por meio do site do Câmpus: 
https://ist.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?i
d=273 
➢ Todos os documentos e publicações de resultados 

serão publicados no site e, posteriormente, replicados 
nas redes sociais do Câmpus. 

https://ist.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=273
https://ist.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=273


CRONOGRAMA DAS PRÓXIMAS 
ETAPAS

❖ Publicações
➢ Lista Preliminar de Inscrições: até 04/05/2021

■ Prazo para recurso: 05 e 06/05/2021
➢ Lista Final de Inscrições: até 11/05/2021
➢ Resultado Preliminar: até 14/05/2021

■ Prazo para recurso: 17 e 18/05/2021*
➢ Resultado Final: até 27/05/2021

*OBS: Caso falte algum documento, é nesta etapa que ele deve ser enviado, 
juntamente com o Formulário de Recurso (Anexo IX do Edital). 

https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/ANEXO_IX_-_FORMULRIO_DE_RECURSO.pdf


DA SELEÇÃO 
a) Preenchimento correto dos dados no SUAP;
b) Documentação completa exigida pelo Edital vigente; 
c) Análise documental; 
d) Classificação. 

*A seleção é considerando-se a quantidade de inscritos/as e a 
disponibilidade orçamentária. 

Lembrete: A classificação do candidato não gera, automaticamente, a 
concessão do(s) auxílio(s). 

https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2021/edital_05_2021/Edital_IFSP_IST_N_005_Programa_de_Auxlio_Permanncia_20211.pdf


INFORMES SOBRE O PAGAMENTO

❖ Se o/a estudante tiver o seu auxílio DEFERIDO (aprovado), 
o valor do(s) auxílio(s) não tem uma data fixa para serem 
pagos. Assim, há uma variação todo mês. 

❖ Durante o período de pandemia ou enquanto durar o efeito 
da Instrução Normativa PRE/IFSP Nº 002/2020, os auxílios 
estudantis serão pagos na conta bancária do/a estudante ou 
familiar (quando o/a estudante não for titular de nenhuma 
conta bancária) - Consultar o item 10 do EDITAL. 
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PROJETO DE INCLUSÃO 
DIGITAL 

❖ Viabilizar, por meio de auxílios financeiros ou empréstimo, 
que o/a estudante, que não possui acesso à internet ou 
equipamento eletrônico, acompanhe as atividades 
escolares remotas como os demais alunos e alunas. 

❖ Necessita de comprovação da utilização do(s) auxílio(s).
 

❖ Inscrições ainda serão abertas por meio de Edital. 



MODALIDADES DE AUXÍLIOS

❖ Auxílio Conectividade

❖ Auxílio para aquisição de equipamento/serviço para prover 
internet

 
❖ Auxílio para aquisição de equipamento eletrônico



AUXÍLIO CONECTIVIDADE
❖ Pagamento mensal de um valor para ajudar o/a 

estudantes a custear os gastos com internet. 
Comprovação mensal de utilização do auxílio. 
➢ Inicialmente este auxílio será destinado apenas aos/às 

estudantes de Zona Rural que já recebiam o auxílio em 
2020 ou que não possuem acesso à internet no 
momento. 

➢ Os alunos e alunas que residem em Zona Urbana 
poderão solicitar o chip do Projeto Alunos Conectados, 
do MEC/RNP.  



AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO/SERVIÇO PARA PROVER 

INTERNET
❖ Pagamento em parcela única de um valor para ajudar o 

estudante a custear equipamentos ou serviços para prover 
internet, tais como modem, antenas, etc. Utilização e 
comprovação no mês corrente da contemplação do 
auxílio. 
➢ Inicialmente este auxílio será destinado apenas aos/às 

estudantes de Zona Rural que não possuem acesso à 
internet no momento. 



AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO ELETRÔNICO

❖ Pagamento em parcela única de um valor para ajudar o 
estudante a custear a compra/conserto de um 
equipamento eletrônico (smartphone, tablet, notebook, 
desktop, etc). Utilização e comprovação no mês corrente 
da contemplação do auxílio. 
➢ Inicialmente serão emprestados equipamentos que 

estão disponíveis no Câmpus. 



IMPORTANTE
Todas as informações sobre a Política de Assistência 
Estudantil, incluindo essa apresentação, estão 
disponíveis em: 

 
https://ist.ifsp.edu.br/   

*Esta apresentação não substitui ou diminui a importância da 
leitura do EDITAL. 

https://ist.ifsp.edu.br/


https://www.facebook.com/IFSPISA/  

ifsp_ilhasolteira



DÚVIDAS? 

assistencia.estudantil.ist@ifsp.edu.br 

OBRIGADA!

mailto:assistencia.estudantil.ist@ifsp.edu.br

