INFORMATIVO
Fevereiro de 2015

Você sabe o que é PNAES?

Para quem é o PNAES*?

É o Programa Nacional de Assistência
Estudantil, regulamentado pelo Decreto nº
7.234/2010, que abrange as universidades e os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Quais os benefícios previstos?
Para 2015/1 foram disponibilizados os
seguintes benefícios para o câmpus Venâncio Aires:
- auxílio transporte (até R$ 300,00) - 90 vagas*
- auxílio alimentação (R$ 200,00) - 90 vagas*
- auxílio moradia (R$ 300,00) - 04 vagas*
Os benefícios são oferecidos através da modalidade
auxílio ﬁnanceiro (bolsa).
*Aproximadamente

Como acontece o ﬂuxo de pagamento?
1. Identiﬁcação da frequência (necessária
presença de 75%);
2. Elaboração da folha de pagamento (lista com
nome, cpf e benefício equivalente);
3. Envio da folha de pagamento para
ﬁnanceiro;
4. Financeiro envia a planilha para DEGAE
(Diretoria de Gestão de Assistência Estudantil) para
conferência;
5. DEGAE solicita descentralização do
recurso (dinheiro) para DIPLAN (Diretoria de
Planejamento);
6. Conﬁrmação da disponibilidade do recurso
orçamentário;
7. Depósito do benefício na conta do
estudante.

Estudantes matriculados no PROEJA FIC,
Técnico e Superior de Graduação do IFSul, em situação
de vulnerabilidade social.
*Art. 5º Serão atendidos no âmbito do PNAES
prioritariamente estudantes oriundos da rede pública
de educação básica ou com renda familiar per capita de
até um salário mínimo e meio (R$ 1.182,00), sem
prejuízo de demais requisitos fixados pelas
instituições federais de ensino superior.

Como solicitar os benefícios?
As orientações dos procedimentos para
solicitar os benefícios da Assistência Estudantil
constam em edital especíﬁco a ser divulgado no site e
no mural do IFSul.
1.Imprescindível leitura do edital.
2.Inscrição no período e local especiﬁcado.
3.Entrega da documentação conforme
situação do grupo familiar (primeira solicitação ou
conﬁrmação).
4.Acompanhar orientações divulgadas no site
sobre documentação pendente, agendamento de
entrevista e/ou visita domiciliar
(www.venancio.ifsul.edu.br/portal na seção
Assistência Estudantil).

Como acontece a permanência do estudante
no Programa de Assistência Estudantil?
Prestação de contas (entrega mensal dos
recibos e assinatura na ﬁcha do estudante); frequência
(75%) e aproveitamento acadêmico; atividades de
acompanhamento e participação.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL CÂMPUS VENÂNCIO AIRES
A equipe da Assistência Estudantil,
constituída a partir de junho de 2014, reúne-se
mensalmente para acompanhar a
implementação do Projeto de Assistência
Estudantil no Câmpus Venâncio Aires. Este grupo
de proﬁssionais também realiza estudo de casos,
planeja ações a serem desenvolvidas no ano,
delibera sobre os editais, bem como participa de
capacitações. Cada integrante fará um
depoimento contando sobre a sua experiência
com esse trabalho, sendo que iniciamos este
espaço com Danielle, considerando sua
participação desde os primórdios da Assistência
Estudantil no Câmpus Venâncio Aires.

Equipe:
Chaianne Jirkowski (Psicóloga)
Daniela Skrowonski (Pedagoga)
Danielle Schweickardt (Gabinete)
Fábio Lorenzi da Silva (Chefe de ensino)
Fernanda Machado (Financeiro)
Fernanda Schwinden Dallamico (Registros Acadêmicos)
Luciane da Silva Conrad (Assistente Social)
Rafael Froelich Ramos (Assistente de Alunos/tarde)
Ruti Angela Barbosa Oliveira (Registros Acadêmicos)
Sidinei da Silva Colombi (Financeiro)
Vanessa Fontoura Fischborn (Assistente de
Alunos/manhã)

PERÍODO DE RENOVAÇÃO
(EDITAL Nº 01/2015):

PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DOS
BENEFÍCIOS (EDITAL Nº 02/2015):
De 02/03/15 até 06/03/15

20/02/2015 (sexta-feira)
23/02/2015 (segunda-feira)
24/02/2015 (terça-feira)
25/02/2015 (quarta-feira)

Local: Sala dos Assistentes de Alunos (Sala 9 do
bloco de salas de aula): Manhã (com Vanessa), e
Tarde (com Rafael). Noite: na recepção (com Cristin).

Local: Sala dos Assistentes de Alunos (Sala 9 do
bloco de salas de aula): Manhã (com Vanessa) e
Tarde (com Rafael). Noite: na recepção (com Cristin).

Horário: No intervalo
Resultado Preliminar: 23/03/15

Horário: No intervalo
Resultado Final: 30/03/15
Resultado Preliminar: 02/03/15
Prazo para recursos: 31/03/15 e 01/04/15
Resultado Final: 04/03/15
Divulgação: www.venancio.ifsul.edu.br/portal e no
Mural do bloco de salas de aula.

Prazo para recursos: 05/03/15 e 06/03/15.

OS EDITAIS E A DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DOS BENEFÍCIOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE
DO CÂMPUS, NA SEÇÃO “ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL”: WWW.VENANCIO.IFSUL.EDU.BR/PORTAL

A Assistência Estudantil por:

Danielle Schweickardt
Chefe do Gabinete da Direção

“A Assistência Estudantil no IFSul começou na
metade de 2011, quando as aulas ainda aconteciam no
prédio da Unisc. Era tudo muito novo, tanto para os
alunos, quanto para nós, servidores designados para
atuar na assistência.
Ainda não havia Assistente Social no câmpus,
então a avaliação socioeconômica (item obrigatório
para conceder bolsas ao aluno) era feita por
Assistentes Sociais da reitoria, em Pelotas. O primeiro
grupo de alunos beneﬁciados foi pequeno, em torno de
40 alunos. Neste primeiro ano, o benefício foi
repassado de maneira diferente: ao invés de
receberem o auxílio em depósito bancário (como
acontece hoje), os estudantes recebiam valetransporte (a famosa ‘ﬁchinha’) para o ônibus urbano.
Então, quem utilizava ônibus interurbano ou van não
conseguia utilizar o auxílio transporte neste primeiro
ano. Além disso, o recurso que tínhamos para 2011

era bem pequeno, sendo assim, o único benefício
concedido foi o auxílio transporte. Auxílio alimentação e
moradia só foram oferecidos a partir de 2012.
Olhando para trás, percebo o quanto a nossa
Assistência Estudantil evoluiu! No início, era
praticamente um servidor atuando na assistência; hoje,
temos uma equipe multidisciplinar que trabalha para
obter sempre os melhores resultados e garantir de
forma transparente e eﬁcaz os direitos dos alunos. O
meu desejo é que continuemos assim, sempre no
‘movimento’, pois percebo que é esta melhoria
contínua dos processos que constrói resultados cada
vez melhores.
Um grande abraço, com o desejo de que 2015
seja um ano de muitas conquistas e realizações a todos
nós!”
Danielle Schweickardt

DÚVIDAS? Entre em contato
Luciane da Silva Conrad (Assistente Social) - 3793-4212
Danielle Schweickardt (Chefe de Gabinete) - 3793-4217
Vanessa Fontoura Fischborn (Ass. de Alunos/ manhã) - 3793-4226

Rafael Froelich Ramos (Ass. de Alunos/ tarde) - 3793-4226
Graziele Posselt (Estagiária de Jornalismo) - comunicavenancio@ifsul.edu.br

Revisão: Josí Aparecida de Freitas

