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PERÍODO DE RENOVAÇÃO

PERÍODO DE NOVAS SOLICITAÇÕES

(EDITAL Nº 03/2015): 03/08/15 até 07/08/15

(EDITAL Nº 04/2015): 10/08/15 até 14/08/15

Local: Sala dos assistentes de alunos (sala 9 bloco
de salas de aula)
- Durante o dia com Vanessa (manhã) e Rafael
(tarde)
- À noite, na recepção, com Cristin

Local: Sala dos assistentes de alunos (sala 9 bloco
de salas de aula)
- Durante o dia com Vanessa (manhã) e Rafael
(tarde)
- À noite, na recepção, com Cristin

Horário: no intervalo

Horário: no intervalo

Resultado preliminar: 10/08/15

Resultado preliminar: 24/08/15

Resultado final: a partir de 12/08/15

Resultado final: a partir de 28/08/15

Prazo para recursos: 13/08/15 e 14/08/15

Prazo para recursos: 31/08/15 e 01/09/15

Atenção interessados nos benefícios da AE: indispensável a letiura do edital!
OS EDITAIS E A DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DOS BENEFÍCIOS ESTÃO DISPONÍVEIS
NO SITE, NA SEÇÃO “ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL”: WWW.VENANCIO.IFSUL.EDU.BR/PORTAL

AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL 2014
POR MIDIAN DA ROSA SILVA

Como a Assistência Estudantil
contribuiu em 2014 para sua
permanência no IFSul?

Quais melhorias você compreende que a Assistência Estudantil precisa realizar em 2015?

O Projeto de Execução da Assistência Estudantil tem prevista avaliação com o público atendido. Em 2015/1 incluímos no
formulário de renovação duas
perguntas e, do total de 248
estudantes,
243
responderam.
Agradecemos a contribuição de
cada participante e reafirmamos
nosso compromisso com o acesso ao ensino de qualidade. Midian
da Rosa Silva, estagiária do Serviço
Social, analisou e sistematizou
as respostas.
Algumas sugestões dos alunos: visitas domiciliares; revisão de casos;
uniformes para alunos com baixa
renda; ajudar alunos que não ganham benefícios.
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- Ajuda na renda familiar:
- Transporte e alimentação
- Sem resposta
- Possibilitou permanência no
IFSul
- Esclarecimentos de dúvidas
- Outras respostas como: motivação e tranquilidade para
estudar.

- Fixar data para pagamento e pontualidade nos pagamentos;
- Nenhuma resposta;
- Reajuste de valores;
- Repassar valor integral solicitado;
- Repasse dos benefícios no início
de cada mês;
- Mais divulgação.

Marcelo Silveira
Estudante

Marcelo Silveira é estudante e
também atua como estagiário no
câmpus. Ele afirma que a “Assistência Estudantil” é importante devido ao fato de proporcionar ajuda
nos custos relacionados à escola,
como a locomoção até o instituto,
e até mesmo em relação à alimen-

tação no local.
“O auxílio transporte me proporciona ir até a escola com um
transporte adequado, devido ao
fato da localização do instituto
ser retirada do centro. Já o auxílio
alimentação contribui com os lanches e almoços, já que alguns dias

da semana possuem contraturnos”,
destaca.
Marcelo declara que AE foi uma
grande iniciativa, a fim de ajudar
algumas necessidades dos alunos, e
possibilitar a permanência durante
todo o ensino médio no instituto.

Vanessa Fischborn
Assistente de alunos

Vanessa Fontoura Fischborn é
assistente de alunos no IFSul. Ela
acredita que a “Assistência Estudantil” é um dos meios de aproximação dos alunos com o assistente.
Através dela é possível identificar
o estudante, a qual turma ele pertence e saber quem são os beneficiários.
A assistente afirma que é gratificante participar dessa ação que
auxilia os estudantes e tem um
propósito social. Como integrante da AE, seu trabalho consiste
em fazer as fichas de cada aluno,
preenchê-las com os valores dos
benefícios, analisar a frequência
e acompanhar quem está com a

prestação de contas pendente para
mobilizar a regularização.
Vanessa também ajuda na divulgação das informações em que
os estudantes devem ficar atentos,
como as datas de pagamentos e de
prestação de contas. Segundo ela,
esses lembretes são importantes e
estão sempre disponíveis na TV ou
na entrada do bloco sala de aulas.
Nos dias 12 e 13 de maio
deste ano, Vanessa participou da
reunião da Câmara da AE, em
Pelotas. “Pude notar como o câmpus Venâncio Aires está bem organizado em relação à assistência.
A nossa equipe é bem estruturada
e conta com diversos profission-

ais para auxiliar os estudantes. A
reunião foi interessante, pois pude
acompanhar a estrutura dos demais câmpus e concluir que somos privilegiados por termos
um grupo empenhado em fazer
sempre o melhor possível. A AE
ainda está em construção e
todos são responsáveis pelo seu
fortalecimento e crescimento”.
Vanessa afirma que está a disposição para o esclarecimento de
dúvidas sobre a AE e aproveita para
lembrar os estudantes: “Façam a
prestação de contas e fiquem atentos a divulgação das informações”.

importantes sobre os benefícios.
Além disso, oferece qualquer tipo
de ajuda que necessitem, tanto sobre o “achados e perdidos” como
quanto aos primeiros cuidados
em caso de pequenos ferimentos.
Rafael acredita que a “Assistência
Estudantil” é muito importante,
pois colabora para a permanência
dos alunos no IFSul.

O assistente ressalta que sem
os benefícios muitas famílias teriam que procurar outras escolas,
devido à localização do instituto
e ao turno integral. “A equipe da
Assistência Estudantil do nosso
câmpus é extremamente organizada e presta um trabalho excelente aos alunos”, conclui.

Rafael Ramos
Assistente de alunos

Rafael Ramos também atua no
IFSul Venâncio Aires como assistente de alunos. Ele destaca que na
AE sua função está no controle das
fichas dos alunos para a prestação
de contas.
Como assistente, oferece todo
tipo de auxílio aos estudantes,
como o esclarecimento de dúvidas e a divulgação de informações

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

- Fernanda Machado (Financeiro) - 3793-4213
- Sidinei Colombi (Financeiro) - 3793-4213
- Graziele Posselt (Est. de Jornalismo )
venancioaires@ifsul.edu.br

