
ERRATA EDITAL Nº 005/2017 - PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

A  Comissão Interna de Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil,  no  uso  de suas
atribuições,  publica  ERRATA junto  ao  EDITAL  Nº  005/2017  REFERENTE  AOS  PROGRAMAS
INSTITUCIONAIS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS CARIACICA, para  nele fazer
constar que:

A) ONDE SE LÊ:

11 CONDIÇÕES PARA A PERMANÊNCIA NO PROGRAMA

11.1 O discente para permanecer no Programa Institucional de Assistência Estudantil deverá cumprir as
seguintes condições/compromissos:

a) Possuir matrícula regular;

b)  Possuir frequência regular mínima de 75%  sobre  o  total  da  carga  horária  cursada  no
período/ano;

c) Não receber as medidas educativas disciplinares previstas no Código de Ética e Disciplina do Corpo
Discente do Ifes, conforme o capítulo 4, seção 2, artigo 5°;

d) Comparecer em todas as atividades de acompanhamento do programa, assim como aos atendimentos
individuais e reuniões, quando solicitado, principalmente na Reunião Inicial;

e)  Assinar lista de Acompanhamento de Frequência mensalmente,  conforme prazo estabelecido pelos
profissionais da Assistência Estudantil;

f) Prestar contas dos auxílios recebidos, conforme orientação da CIAPAE;

g) Apresentar dados bancários para recebimento dos Auxílios;

h) Assinar o Termo de Compromisso Discente e cumprir todas as condições estabelecidas;

11.2 O discente que não atender os compromissos/condições listados acima terá seus auxílios suspensos.
A não regularização das situações que geraram a suspensão dos auxílios, acarretará o cancelamento dos
mesmos.

Parágrafo Único: O item 11.2 será considerado após analisada a situação do estudante, pelo profissional
do serviço social e/ou pela Comissão Interna de Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil
do campus.

LEIA-SE:

11 CONDIÇÕES PARA A PERMANÊNCIA NO PROGRAMA

11.1 O discente para permanecer no Programa Institucional de Assistência Estudantil deverá cumprir as
seguintes condições/compromissos:

a) Possuir matrícula regular;

b)  Possuir frequência regular mínima de 85%  sobre  o  total  da  carga  horária  cursada  no
período/ano;

c) Não receber as medidas educativas disciplinares previstas no Código de Ética e Disciplina do Corpo
Discente do Ifes, conforme o capítulo 4, seção 2, artigo 5°;



d) Comparecer em todas as atividades de acompanhamento do programa, assim como aos atendimentos
individuais e reuniões, quando solicitado, principalmente na Reunião Inicial;

e)  Assinar lista de Acompanhamento de Frequência mensalmente,  conforme prazo estabelecido pelos
profissionais da Assistência Estudantil;

f) Prestar contas dos auxílios recebidos, conforme orientação da CIAPAE;

g) Apresentar dados bancários para recebimento dos Auxílios;

h) Assinar o Termo de Compromisso Discente e cumprir todas as condições estabelecidas;

11.2 O discente que não atender os compromissos/condições listados acima terá seus auxílios suspensos.
A não regularização das situações que geraram a suspensão dos auxílios, acarretará o cancelamento dos
mesmos.

Parágrafo Único: O item 11.2 será considerado após analisada a situação do estudante, pelo profissional
do serviço social e/ou pela Comissão Interna de Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil
do campus.

B) ONDE SE LÊ:

APÊNDICE V - EDITAL Nº 005/2017

TERMO DE COMPROMISSO DO DISCENTE

Eu,  _________________________________________________________________________  estudante
do Curso ___________________________________________,  turma ____________,  declaro estar
ciente das disposições do(s) Programa(s) ___________________________________________________
e,  ainda,  das cláusulas abaixo enumeradas as quais comprometo-me a cumprir integralmente,  para que
possa fazer jus a participação no(s) referido(s) programa(s).

São Compromissos do discente, para fins de participação no(s) Programa(s):

I.  Assinar  o  Termo  de  Compromisso e  apresentá-lo  com os  demais  documentos  necessários  para  a
participação  no  programa.  Em  caso  de  discente  adolescente,  o  Termo deverá  ser  assinado  pelos
responsáveis;

II.  Possuir  frequência  regular  mínima  de  75% sobre  o  total  da  carga  horária  cursada  no
período/ano;

III. Comparecer em todas as atividades de acompanhamento do programa, assim como aos atendimentos
individuais e reuniões, quando solicitado, principalmente na Reunião Inicial;

IV. Encaminhar, em caso de desistência, ao setor responsável pela Assistência Estudantil a solicitação de
interrupção do auxílio, por escrito, com justificativa;

V. Não receber as medidas educativas disciplinares previstas no Código de Ética e Disciplina do Corpo
Discente do Ifes, conforme o capítulo 4, seção 2, artigo 5°;

VI. Assinar lista de Acompanhamento de Frequência mensalmente, conforme prazo estabelecido pelos
profissionais da Assistência Estudantil;

VII. Apresentar justificativa, por escrito, ao setor responsável pela Assistência Estudantil, sobre situações
que inviabilizem o cumprimento de quaisquer compromissos;

VIII.  Comunicar  qualquer alteração da situação sócio familiar,  por escrito,  ao setor  responsável  pela
Assistência Estudantil, apresentando nova comprovação;

IX. Não omitir e não prestar informações falsas ou incompletas, por parte do discente e seu responsável,
no processo de inscrição, seleção e participação no programa;

X. Prestar contas dos auxílios recebidos, conforme orientação da CIAPAE. Guardar todos os recibos/notas
fiscais  dos  gastos  mensais  referentes  aos  auxílios  transporte,  moradia,  material  didático,  uniforme  e
equipamento assistivo, durante o período mínimo de 05 anos para prestação de contas dos benefícios
recebidos.  Vale ressaltar,  que caso os alunos não possuam esses  documentos quando solicitados será



necessário a devolução dos recursos recebidos.

Parágrafo único: Em caso de descumprimento de alguns dos itens acima, o discente terá garantia de
contraditório  e  ampla  defesa,  desde  que  encaminhe  por  escrito  justificativa,  a  ser  avaliada  pelos
profissionais da Assistência Estudantil do  campus e/ou Conselho de Ética. Poderá ser aberto processo
administrativo para averiguação dos fatos e caso necessário o discente será obrigado a realizar devolução
dos recursos recebidos, através do pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU). Caso a situação
não se resolva será aberto processo na Polícia Federal.

LEIA-SE:

APÊNDICE V - EDITAL Nº 005/2017

TERMO DE COMPROMISSO DO DISCENTE

Eu,  _________________________________________________________________________  estudante
do Curso ___________________________________________,  turma ____________,  declaro estar
ciente das disposições do(s) Programa(s) ___________________________________________________
e,  ainda,  das cláusulas abaixo enumeradas as quais comprometo-me a cumprir integralmente,  para que
possa fazer jus a participação no(s) referido(s) programa(s).

São Compromissos do discente, para fins de participação no(s) Programa(s):

I.  Assinar  o  Termo  de  Compromisso e  apresentá-lo  com os  demais  documentos  necessários  para  a
participação  no  programa.  Em  caso  de  discente  adolescente,  o  Termo deverá  ser  assinado  pelos
responsáveis;

II.  Possuir  frequência  regular  mínima  de  85%  sobre  o  total  da  carga  horária  cursada  no
período/ano;

III. Comparecer em todas as atividades de acompanhamento do programa, assim como aos atendimentos
individuais e reuniões, quando solicitado, principalmente na Reunião Inicial;

IV. Encaminhar, em caso de desistência, ao setor responsável pela Assistência Estudantil a solicitação de
interrupção do auxílio, por escrito, com justificativa;

V. Não receber as medidas educativas disciplinares previstas no Código de Ética e Disciplina do Corpo
Discente do Ifes, conforme o capítulo 4, seção 2, artigo 5°;

VI. Assinar lista de Acompanhamento de Frequência mensalmente, conforme prazo estabelecido pelos
profissionais da Assistência Estudantil;

VII. Apresentar justificativa, por escrito, ao setor responsável pela Assistência Estudantil, sobre situações
que inviabilizem o cumprimento de quaisquer compromissos;

VIII.  Comunicar  qualquer alteração da situação sócio familiar,  por escrito,  ao setor  responsável  pela
Assistência Estudantil, apresentando nova comprovação;

IX. Não omitir e não prestar informações falsas ou incompletas, por parte do discente e seu responsável,
no processo de inscrição, seleção e participação no programa;

X. Prestar contas dos auxílios recebidos, conforme orientação da CIAPAE. Guardar todos os recibos/notas
fiscais  dos  gastos  mensais  referentes  aos  auxílios  transporte,  moradia,  material  didático,  uniforme  e
equipamento assistivo, durante o período mínimo de 05 anos para prestação de contas dos benefícios
recebidos.  Vale ressaltar,  que caso os alunos não possuam esses  documentos quando solicitados será
necessário a devolução dos recursos recebidos.

Parágrafo único: Em caso de descumprimento de alguns dos itens acima, o discente terá garantia de
contraditório  e  ampla  defesa,  desde  que  encaminhe  por  escrito  justificativa,  a  ser  avaliada  pelos
profissionais da Assistência Estudantil do  campus e/ou Conselho de Ética. Poderá ser aberto processo
administrativo para averiguação dos fatos e caso necessário o discente será obrigado a realizar devolução
dos recursos recebidos, através do pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU). Caso a situação
não se resolva será aberto processo na Polícia Federal.



Cariacica, 21 de julho de 2017.

Comissão Interna de Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil

Coordenadoria Geral de Assistência à Comunidade, Coordenadoria Geral de Ensino, Coordenadoria de
Apoio ao Ensino, Coordenadoria de Execução Financeira, Enfermaria, Psicologia, Serviço Social e

Coordenadoria Geral de Ensino do campus Avançado Viana.


