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NOTÍCIAS DO EDITAL 01/2015
(RENOVAÇÃO)
O Edital 01/2015 aconteceu no período de
20/02 até 25/02 quando 251 estudantes
realizaram a renovação dos auxílios ﬁnanceiros da
Assistência Estudantil. A renovação foi referência
para pagamento do auxílio ﬁnanceiro de fevereiro
e março. O pagamento do benefício equivalente a
esses meses aconteceu a partir de 23/03. A
frequência de fevereiro foi consultada para
liberação do pagamento referente ao mês de abril.
Foram identiﬁcados 17 estudantes com frequência
inferior a 75%, sendo impossibilitado o pagamento
do auxílio. Será consultada frequência de março
para o pagamento equivalente ao mês de maio. No
verso do formulário de renovação foi solicitado aos
estudantes que respondessem duas questões de
avaliação da Assistência Estudantil. As respostas
estão em análise por Midian da Rosa Silva,
estagiária de Serviço Social, e em breve
divulgaremos as sugestões apresentadas pelos
estudantes.
NOTÍCIAS DO EDITAL O2/2015
(NOVAS SOLICITAÇÕES)
O Edital 02/2015 aconteceu entre 02/03
(início das inscrições) e 06/04 (resultado após
análise dos recursos). Tivemos 155 inscritos e foi
possível deferir a solicitação para 96 estudantes.
Destacou-se nesse edital a diﬁculdade de concluir

a análise, pois 123 inscritos entregaram
documentação incompleta.
Tivemos análise contábil para
aproximadamente 20 situações e realizamos
estudos de caso na reunião de equipe em 27/03. Foi
solicitado agendamento de 19 entrevistas, sendo
que apenas 8 estudantes buscaram esse
atendimento. Recebemos 11 recursos do resultado
e foi possível acolher uma das solicitações. O
processo de acompanhamento prossegue com
estudantes sendo chamados para receberem
orientações no intervalo das aulas no dia 23/04/15
(manhã, tarde e noite) e famílias recebendo visita
domiciliar da assistente social a partir de maio. O
pagamento do auxílio ﬁnanceiro referente ao mês
de março aconteceu a partir de 15/04, sendo pago o
valor de 50% do auxílio alimentação e do auxílio
transporte, considerando a data da divulgação do
resultado ter sido após o 15º dia do mês de março.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
No período de 24 até 30 de abril (manhã e
tarde) aconteceu o momento de prestação de
contas, quando os estudantes assinaram a ﬁcha
com os assistentes de alunos. Estudantes dos
cursos noturnos tiveram um calendário especíﬁco e
a assinatura aconteceu na recepção, conforme
cronograma divulgado no site e no mural. Todos os
beneﬁciários, atualmente 344 estudantes,
precisaram realizar este procedimento de acordo
com previsto na normativa da Assistência
Estudantil.

A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO CÂMPUS VENÂNCIO AIRES
As mudanças fazem parte da vida. A equipe
da Assistência Estudantil também vive momentos
de transformações. A saída da colega Chaianne e
a chegada da colega Ana ilustra esse cenário.
Aproveitamos o espaço para agradecer as
construções que realizamos com Chaianne aqui
no câmpus Venâncio Aires e desejamos que
continue comprometida e colhendo muitos frutos
no caminho que escolheu percorrer em
Sapiranga. Sendo assim, atualizamos o nome dos
colaboradores que trabalham mais próximos da
Assistência Estudantil aqui no câmpus.

Equipe:
Ana Luiza Portela Bittencourt (Psicóloga)
Cristin Deise Heinen (Recepcionista)
Daniela Skrowonski (Pedagoga)
Fábio Lorenzi da Silva (Chefe de ensino)
Fernanda Machado (Financeiro)
Fernanda S. Dallamico (Registros Acadêmicos)
Luciane da Silva Conrad (Assistente Social)
Rafael F. Ramos (Assistente de Alunos/tarde)
Ruti A. B. Oliveira (Registros Acadêmicos)
Sidinei da Silva Colombi (Financeiro)
Vanessa F. Fischborn (Assistente de Alunos/manhã)

A Assistência Estudantil por:

Betina Franciele Schwinn
Ex-aluna do IFSul Câmpus Venâncio Aires

Betina Franciele Schwinn cursou
Informática integrado ao ensino médio no
período de 2011 a 2014, no câmpus Venâncio
Aires. Nesta edição ela fala sobre a importância
dos benefícios e como a Assistência Estudantil
contribuiu para o seu estudo.
“A Assistência Estudantil foi de grande
importância para mim durante o período letivo,
pois me proporcionou ajuda com os gastos
relacionados à escola como, por exemplo, a
alimentação e o transporte, que eram os
benefícios que solicitei.

A Assistência Estudantil por:

O auxilio transporte me proporcionou ir até a
escola, pois eu morava no interior da cidade. Tanto
os transportes públicos como o particular exigiam
certo custo, que com o passar do tempo
aumentava. Por isto, o benefício que eu recebia
era muito bom para suprir esses custos. Já o
auxílio alimentação ajudava com o custo do
almoço pois, como eu tinha projeto, era preciso
ﬁcar todos os dias, o dia inteiro na escola. Por esse
motivo, me ajudou muito nos lanches e almoços.
Em suma, a Assistência Estudantil foi uma
grande iniciativa para suprir algumas
necessidades dos alunos.”

Chaianne Jirkowski
Psicóloga do câmpus no período de 2012 a 03/2015

“A Assistência Estudantil (AE) conta com
o trabalho de uma equipe multidisciplinar
(assistente social, psicóloga, pedagoga,
assistentes de alunos, contadora e técnico em
contabilidade). É muito gratiﬁcante trabalhar em
equipe em prol dos alunos através de
discussões em reuniões e atividades diárias.
Quando se fala em AE geralmente se pensa em
benefício ﬁnanceiro. Porém, devemos
desmistiﬁcar essa ideia e conhecer todas as
dimensões desse trabalho. Uma das formas de
benefício ao aluno são os atendimentos
biopsicossociais pedagógicos que valem a pena
você, caro, aluno se apropriar.
A Psicologia Escolar na AE tem por
objetivo auxiliar na melhoria da saúde mental,
otimizando os resultados no processo de
aprendizagem e reduzindo a evasão escolar. No
atendimento psicológico é possível auxiliar o
estudante na resolução de problemas e
tomadas de decisões (âmbito pessoal, familiar
ou escolar), buscando melhorar o seu
autoconhecimento e sua autoestima.

O psicólogo também pode realizar
avaliações emocionais e cognitivas quando há
diﬁculdades de aprendizagem e orientação
proﬁssional/vocacional que possibilita diminuir sua
angústia e sua ansiedade frente à escolha
proﬁssional ou mesmo descobrir suas
potencialidades e seus interesses, traçando um
perﬁl proﬁssional.
Já quando há necessidade de uma
psicoterapia propriamente dita, o psicólogo
escolar avalia o caso e encaminha para as redes
de saúde pública ou atendimento particularizado.
Também realiza atividades interdisciplinares com
a equipe pedagógica através de trabalhos com as
turmas em busca de melhorias nas relações
interpessoais e no desenvolvimento das
lideranças.
Venha conhecer o serviço de
psicologia e usufruir de todos os benefícios que a
AE pode lhe proporcionar.”

DÚVIDAS? Entre em contato
Luciane Conrad (Assistente Social) - 3793-4212
Vanessa F. Fischborn (Ass. de Alunos/ manhã) - 3793-4226
Rafael F.Ramos (Ass. de Alunos/ tarde) - 3793-4226

Graziele Posselt (Estagiária de Jornalismo) - comunicavenancio@ifsul.edu.br
Fernanda Machado (Financeiro) - 3793-4213
Sidinei da Silva Colombi (Financeiro) - 3793-4213
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