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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO IFSP 
 
 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E FINALIDADES 

 
 

Art.1º. O Programa de Assistência Estudantil/PAE no IFSP orientar-se-á pelos princípios 

gerais do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) do Ministério da 

Educação, e deve atender todos os níveis e modalidades de cursos presentes na Educação 

Profissional Científica e Tecnológica, compreendendo: 

I. A prioridade do atendimento às necessidades socioeconômicas e pedagógicas, 

visando formação integral do estudante; 

II. O respeito à dignidade do sujeito, a sua autonomia, ao direito a benefícios e 

serviços de qualidade e à permanência e convivência escolar e comunitária; 

III. A igualdade de direitos no acesso ao atendimento, ampla divulgação dos recursos, 

benefícios, serviços, programas e projetos de assistência estudantil; e 

IV. O incentivo à participação da comunidade discente nos assuntos relativos à 

assistência estudantil. 

Art.2º. O PAE no IFSP em consonância com o PNAES tem os seguintes objetivos: 

I. Democratizar as condições de permanência dos estudantes regularmente 

matriculados no IFSP; 

II. Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 

conclusão em todos os níveis de escolaridade pelos estudantes; 

III. Reduzir as taxas de evasão; e 

IV. Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 

 

CAPÍTULO II 

DAS AÇÕES E DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL 
 

Art.3º. As ações do PAE possuem dois eixos norteadores sendo definidos como ações de 

caráter geral, que visem atender, preferencialmente, a toda comunidade discente e ações de 

caráter específico, que visem o atendimento ao aluno em vulnerabilidade social. 
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 Art.4º. As áreas de atuação do PAE serão identificadas e desenvolvidas pelo campus, 

sempre em consonância com o estabelecido pelo Decreto 7.234 de 19 de julho de 2010, e 

podem compreender:  

a. Alimentação; 

b. Transporte; 

c. Atenção à saúde biopsicossocial; 

d. Moradia estudantil; 

e. Creche; 

f. Esporte; 

g. Cultura; 

h. Inclusão digital; 

i. Apoio didático-pedagógico. 

j. Acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 

Art.5º. As verbas do PAE serão divididas, prioritariamente, conforme orientação do 

quadro abaixo.   

Áreas de Atuação Porcentagem Destinada 

a. alimentação,  

b. transporte,  

c. atenção à saúde biopsicosocial,  

d. moradia estudantil,  

e. apoio a estudantes-pais 

65% (sessenta e cinco por cento) 

do montante recebido 

f. esporte,  

g. cultura,  

h. inclusão digital 

25% (vinte e cinco por cento) do 

montante recebido 

i. apoio didático- pedagógico 5% (cinco por cento) do 

montante recebido 

j. Acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com 

deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas 

habilidades e superdotação 

5%(cinco por cento) do 

montante recebido 

TOTAL 100% (cem por cento) 



 4

§ 1º. O campus poderá alterar as finalidades e proporção da verba recebida, desde que 

comunicado previamente e autorizado pela PRE, através de justificativa fundamentada, 

por escrito, proposta pela comunidade escolar, elaborada pelo Serviço Sócio-Pedagógico e 

ratificada pela Direção-Geral do campus. 

 

CAPÍTULO III 

DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS NO IFSP 

 

Art.6º. Para a distribuição dos recursos levar-se-á em consideração o Índice de Assistência 

Estudantil/IAE que será obtido pelo número de alunos matriculados/NAM dividido pelo 

Índice de Desenvolvimento Humano/IDH do município, onde o campus está sediado, 

através da equação: 

IDH
NAMIAE    

Art.7º. Condiciona-se a utilização dos recursos alocados nos campi para o PAE, o 

estabelecido neste Regulamento e as recomendações emanadas pela Diretoria de Projetos 

Especiais da PRE. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROJETO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO CAMPUS 
 

Art.8º. Para implementação do PAE em cada campus é necessária a elaboração do Projeto 

de Assistência Estudantil semestralmente com suas demandas e especificidades na relação 

com as ações descritas no Artigo 3º deste Regulamento.  

 
 

CAPÍTULO V 

DA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

Art.9º. Poderão se inscrever todos os estudantes regularmente matriculados no IFSP, de 

acordo com o Projeto de Assistência Estudantil do campus tratado no artigo 8º deste 

Regulamento, que apresentem a documentação exigida no Edital e que possuam renda per 

capita de até um salário mínimo e meio. 
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CAPÍTULO VI 

DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DO PAE, DA RENOVAÇÃO E DA 

EXCLUSÃO 

Art.10. O PAE no IFSP é destinado ao estudante regularmente matriculado nos cursos 

presenciais em todas as suas modalidades, nos cursos de EAD, Programa PROEJA e 

PROEJA-FIC, de acordo com a realidade de vulnerabilidade social, a partir da avaliação 

do Serviço Sócio-Pedagógico do campus.  

§1º. Os estudantes de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma Integrada 

e PROEJA contemplados pelo PAE, poderão se beneficiar das ações por um ano letivo, 

admitindo-se a renovação anual durante todo o curso; submetendo-se aos critérios 

estabelecidos neste Regulamento e nos respectivos Editais. 

§2º. Os estudantes de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Concomitante e 

Subsequente e os estudantes da Educação Superior de Graduação contemplados pelo PAE, 

poderão se beneficiar das ações por um semestre letivo, admitindo-se a renovação 

semestral durante todo o curso; submetendo-se aos critérios estabelecidos neste 

Regulamento e nos respectivos Editais.  

Art.11. Ficam excluídos das ações do PAE, os estudantes que possuem vínculo com o 

IFSP apenas para o cumprimento de Estágio Curricular, Trabalho de Conclusão de Curso 

e/ou Atividade Complementar. 

 

CAPÍTULO VII 

DA SELEÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Art.12. Os estudantes que atenderem as condições previstas neste Regulamento serão 

classificados de acordo com a renda per capita, obtida pelo produto da divisão da renda 

familiar total pelo número de integrantes do grupo familiar, composto por um ou mais 

indivíduos, todos moradores em um mesmo domicílio. 

§1º. Os estudantes serão classificados em ordem crescente de renda per capita atendendo 

os seguintes requisitos: 

I. Possuir renda per capita de até meio salário mínimo; 

II. Possuir renda per capita de até um salário mínimo; e 

III. Possuir renda per capita de até um salário mínimo e meio. 

§2º. A classificação em ordem crescente da renda per capita estabelecida no parágrafo 

anterior poderá sofrer alteração, quando analisada e identificada pelo Serviço Sócio-

Pedagógico situação de vulnerabilidade social. 
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§3º. O Serviço Sócio-Pedagógico deverá utilizar instrumentais como questionário 

socioeconômico (ANEXO I), visita domiciliar, entrevista individual, dinâmica em grupo 

com o objetivo de subsidiar parecer técnico sobre a situação do estudante requerente. 

Art.13. Havendo empate, os critérios de desempate serão: 

I. Maior número de integrantes do grupo familiar; 

II. Maior idade; 

III. Número de filhos; e 

IV. Casado ou união estável. 

Art.14. A seleção será organizada e acompanhada pelo Serviço Sócio-Pedagógico do 

campus, de acordo com os critérios estabelecidos neste Regulamento e nas condições 

estabelecidas no Edital do PAE (ANEXO II). 

Art.15. A lista de divulgação dos estudantes contemplados será de responsabilidade do 

Serviço Sócio-Pedagógico, através dos meios de comunicação formal do campus.  

 

CAPÍTULO VIII 

DO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

Art.16. O Serviço Sócio-Pedagógico encaminhará semestralmente à Diretoria de 

Programas Especiais da Pró-Reitoria de Ensino/PRE as ações desenvolvidas quanto à 

permanência do estudante no PAE. 

Art.17. O Serviço Sócio-Pedagógico encaminhará bimestralmente a lista dos estudantes 

beneficiários em vulnerabilidade social do PAE à Pró-Reitoria de Administração/PRA e à 

Pró-Reitoria de Ensino/PRE. 

 

CAPÍTULO IX 

DA CONTINUIDADE NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

Art.18. O estudante contemplado para continuar no PAE, no semestre subseqüente deverá 

comprovar: 

I. Ter frequentado o último semestre; 

II. Ter frequência superior a 85% (oitenta e cinco por cento) no semestre anterior. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.19.  Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria de 

Programas Especiais da PRE após ouvir a Direção-Geral e o Serviço Sócio-Pedagógico do 

Campus . 

Art.20. Este Regulamento entrará em vigor após homologação pelo Conselho Superior. 
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ANEXO I 
 
 
QUESTIONÁRIO SÓCIO ECONÔMICO – ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
 
 
ASSINALE DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE A ASSISTÊNCIA PRETENDIDA: 
 
(     ) AUXÍLIO MORADIA 
(     ) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
(     ) AUXÍLIO TRANSPORTE 
(     ) AUXÍLIO MATERIAL ACADÊMICO 
(     ) AUXÍLIO UNIFORME 
(     ) AUXÍLIO CÓPIA E IMPRESSÃO 
(     ) AUXÍLIO CRECHE 
(     ) AUXÍLIO ATIVIDADE CULTURAL 
 
 

 
 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO FAMILIAR 
 
Nome 

completo:_______________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________              

RG:_______________________________ 

Curso:________________________________________________________________ 

Semestre  __________________________    Período 

___________________________ 

Data de nascimento _____/ _____/ ______                 Sexo (  ) Feminino (  ) Masculino 

Endereço: 

_____________________________________________________________________________  

Bairro_____________________ Cidade_____________________ UF: ____________ 

CEP ____________________ Telefone: _____________________________________ 

Responda as próximas questões marcando apenas um X na opção que melhor se 
encaixa  
à sua situação: 
 
 Questão 1: Você estudou? 
(    ) Em escola pública 
(    ) Parte em escola pública e parte em particular com bolsa 
(    ) Escola particular com bolsa 
(    ) Escola particular sem bolsa 
 
Questão 3: Qual a sua condição de manutenção? 
(   ) Sustentado pelos meus pais 
(   ) Sustentado por somente um dos pais. Qual? ________________________ 
(   ) Sustentado por avô/avó 
(   ) Sustentado por outros parentes. Qual parentesco? _________________ 
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(   ) Outros meios. Qual? ___________________________ 
 
Questão 4: No momento, você mora? 
(   ) Sozinho                                    (   ) Com os pais                               (   ) Com os avós  
(   ) Com somente um dos pais                                      (   ) Em casa de familiares/amigos 
(   ) República              (   ) Pensão            (   )Outro_____________________________ 
No caso de NÃO residir com a família e possuir despesas extras com moradia, favor  
Informar o valor gasto: __________________ 
 
 
 
 
Questão 5: Quem é (são) responsável (is) pela manutenção financeira de sua família? 
(   ) Meus pais                      (   ) Somente um dos pais. Qual ?________________________ 
(   ) Avô/Avó                         (   ) Outros parentes. Qual parentesco? ___________________ 
(   ) Eu sou o responsável 
(   ) Outros meio. Qual? ____________________________________________ 
 

Abaixo deverão ser lançados dados sobre sua família de origem, INCLUSIVE VOCÊ. 
Membro da família 

(1º nome) 
Idade Estado 

civil 
Parentesco Situação de 

trabalho 
Ocupação Renda 

Mensal 
Grau de 

escolaridade 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Outras Rendas 

Aluguel (is) R$ _________________________ 

Pensão por morte R$ ____________________ 

Pensão alimentícia R$____________________ 

Ajuda de terceiros R$____________________ 

Outros. Qual? R$ _______________________ 

 
(FAVOR NÃO PREENCHER ESTES DOIS CAMPOS ABAIXO) 

 
Total da renda familiar R$________________                  Renda Per Capita 
R$_______________ 
 
 

 
Questão 7: Sua família reside em imóvel: 
(   ) Alugado. Valor do aluguel R$____________                         (   ) Próprio. Já quitado 
(   ) Próprio. Por herança             (   ) Financiado. Valor da prestação? R$____________  
(   ) Emprestado ou cedido. Por quem_____________________________ 
(   ) Outra situação. Qual__________________________________________ 
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Questão 8: Você e sua família residem?       
(   ) Zona Urbana         (   ) Zona Rural 
 
Questão 10: A família possui outros imóveis além do que habita? (Lotes, Terras, Sítios, 
Fazenda,  Casa de Praia, Apartamentos, Salas, Barracões, etc.) 
(   ) Não   
(   ) Sim. Especificar tipo ___________________ ______________________________  
 
Questão 11: Em relação à casa de sua família, especificar a quantidade: 
(    ) quartos                                     (    ) automóvel                                      (    ) televisão  
(    ) empregada mensalista              (    ) geladeira                                   (    ) computador 
(    ) máquina de lavar                      (    ) banheiro 
 
 
Questão 12: Despesas familiares mensais 
 

1)  Água R$ 
2)  Luz R$ 
3)  Telefone R$ 
4)  Condomínio R$ 
5)  Mensalidades escolares/faculdades R$ 
6)  Alimentação R$ 
7)  Saúde / Medicamentos R$ 
8)  Transporte R$ 
9)  Aluguel R$ 
10)  Financiamentos,consórcio   R$ 
11)  Funcionários   R$ 
12)  Outros   R$ 
 
 
Questão 14: Despesa do estudante no Campus 
 
1)  Alimentação R$ 
2)  Trabalhos/Xerox R$ 
3)  Transporte R$ 
4)  Materiais escolares R$ 
5)  Outros R$ 
 
Questão 15: Qual ou quais os transportes que você utiliza para ida e volta do IFSP?  
 
 
Questão 16: Qual é o custo do transporte utilizado para ida e volta do IFSP?  
 
 
Questão 17: Quanto tempo você utiliza de  deslocamento até o IFSP? 
 
 
Questão 18: Se achar necessário descreva brevemente porque está pleiteando este benefício: 
 
Se achar necessário escreva uma carta relatando a realidade familiar: 



 11

ANEXO II 
 
 

EDITAL Nº. 001/2011 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – PAE DO IFSP 
CAMPUS  

 

1. AABBEERRTTUURRAA 

O Diretor Geral do IFSP – Campus xxxxxxxx, no uso de suas atribuições, faz saber 
que, através do Serviço Social, estão abertas as inscrições para o Programa de Assistência 
Estudantil - PAE, para os alunos regularmente matriculados neste campus, nos cursos 
presenciais em todas as suas modalidades, nos cursos de EAD e PROEJA-FIC, 
observando os critérios abaixo referendados em consonância com o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil – PNAES. 

22..  DDOO  PPRROOGGRRAAMMAA  EE  SSUUAASS  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  

Ao Programa de Assistência Estudantil – PAE caberá desenvolver ações de seleção 
e acompanhamento dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
podendo inseri-los, de acordo com sua demanda e vagas disponíveis, em uma das 
seguintes modalidades de bolsas e/ou auxílios: 

Transporte 
Explicar de que forma será determinado o repasse da verba e ou execução da ação da 
instituição para o estudante.  
 
Moradia 
Explicar de que forma será determinado o repasse da verba e ou execução da ação da 
instituição para o estudante.  
 
Alimentação 
Explicar de que forma será determinado o repasse da verba e ou execução da ação da 
instituição para o estudante.  
 
 
Ddático-pedagógico  
Explicar de que forma será determinado o repasse da verba e ou execução da ação da 
instituição para o estudante.  
 
  
 
DURAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO 

O tempo de duração das ações especificas do PAE deverão obedecer ao regulamento  
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3. NNÚÚMMEERROO  DDEE  BBOOLLSSAASS  EE  AAUUXXÍÍLLIIOOSS 

A quantidade de auxílios foi definida mediante previsão do orçamento 2011 e estarão 
distribuídas conforme tabela abaixo: 

Obs: Com base na demanda apresentada pelos estudantes, e após análise e parecer do 
Serviço Social do Campus poderá haver remanejamento/redistribuição das vagas 
estipuladas para cada modalidade, sem aviso prévio. 

4. IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO 

Explicação do processo de inscrição com datas e horários . 

55..  DDOOSS  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  

 
A critério do campus.  

Obs: Conforme a situação apresentada pelo estudante, no decorrer do processo seletivo, o 
serviço sociopedagogico poderá solicitar outros documentos que achar necessário.  

6. DA SELEÇÃO 

Discrição do processo seletivo 

O processo seletivo poderá ser realizado em algumas etapas, a saber: 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

O resultado deverá ser divulgado de acordo com as determinações do regulamento  

 

Local e Data 

 

                             

                

Diretor-Geral do Campus                                                           Serviço Sociopedagógico.  
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