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INFORMAÇÕES SOBRE OS EDITAIS
EDITAL 03/2015
RENOVAÇÃO DE BENEFÍCIOS

EDITAL 04/2015
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

- 326 estudantes precisavam renovar os
benefícios para 2015/2.

- 64 estudantes solicitaram os benefícios
para 2015/2.

- 316 estudantes entregaram a
documentação de acordo com o edital e tiveram
os benefícios renovados.

- 42 estudantes foram atendidos.

Atualmente a Assistência Estudantil está com 356 beneﬁciários (folha de pagamento de novembro).
Considerando o recurso ﬁnanceiro disponível, atualizamos o valor do auxílio transporte para os
beneﬁciários que utilizam ônibus e/ou van. Usamos como referência os dados dos formulários de
renovação 2015/2 preenchidos pelos estudantes.

RODA DE CONVERSA COM BENEFICIÁRIOS DE 2015/2
Atividade de Roda de Conversa, realizada
na execução do Projeto de Intervenção:
“Democratização da informação sobre
Assistência Estudantil no IFSUL câmpus
Ve n â n c i o A i r e s ” , c o m p a r t i c i p a ç ã o d o s
beneﬁciários inseridos na Política de Assistência
Estudantil, através do edital 04/201,5 e realizado
pela acadêmica do curso de Serviço Social
(UNISC) e equipe da AE de Venâncio Aires, com o
objetivo de contribuir para a socialização de
informações e esclarecimentos aos estudantes
sobre a Assistência Estudantil, preconizado na
Constituição Federal de 1988, no Estatuto da
Criança e Adolescente (ECA) e na Política
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

Foram repassadas informações referentes
às condicionalidades para permanência e
aproveitamento escolar dos estudantes que
poderão contribuir na construção de uma educação
pública de qualidade, visando a preparação para o
exercício pleno de cidadania junto aos professores
e educadores, possibilitando pensar a instituição
(escola) como espaço privilegiado de acolhimento
e incentivo à educação e valorização dos sujeitos.
Foi uma atividade participativa, onde os
estudantes expressaram seus interesses em temas
a se discutir posteriormente, bem como momento
para esclarecer dúvidas, com confraternização e
reﬂexão, sendo também um momento de
descontração.

VISITA DOMICILIAR
Continuando as atividades iniciadas em 2015/1, estamos visitando os estudantes que ingressaram
na Assistência Estudantil em 2015/2. Este momento tem sido muito rico para conhecermos as famílias que
atendemos, bem como divulgar o trabalho que realizamos no câmpus. As visitas com os estudantes são
conﬁrmadas através de contato telefônico, devido à necessidade de conciliar com a disponibilidade do
transporte.

Jainer Oliveira da Rosa e Naguaraji Queiroz
Motoristas

Desde o início de 2015, os estudantes que
solicitam os benefícios da Assistência Estudantil e
têm os requerimentos aprovados recebem a visita
domiciliar da equipe responsável. Para que isso
seja possível, o grupo da assistência conta com a
ajuda dos motoristas do câmpus, Jainer Oliveira da
Rosa e Naguaraji Queiroz.
A visita é sempre feita por um ou mais
integrantes da equipe, acompanhados por um dos
motoristas. Jainer conta que o trabalho
desenvolvido é importante para veriﬁcar a
veracidade do que é declarado na solicitação de
benefícios. Embora não esteja envolvido na
concessão do auxílio, ele acredita que o momento
é relevante tanto para o instituto quanto à família do
estudante visitado. “Essa aproximação também é
importante para a escola conhecer a realidade da
família e saber o que se passa com o aluno. Isso é
muito interessante e necessário para ﬁcar em
alerta em alguns casos e coibir alguns problemas.”
Além de veriﬁcar dados, Naguaraji acredita
que o momento aproxima a família da escola. Ele

Cristin Deise Heinen
Recepcionista

Desde o ano passado, Cristin Deise Heinen
atua junto à equipe da Assistência Estudantil. A
recepcionista auxilia os alunos em casos de
dúvidas sobre os benefícios e orienta a prestação
de contas feita mensalmente.
A recepcionista destaca a importância da
assistência no instituto. “Sei que alguns alunos
passam por diﬁculdades em relação ao transporte
e à moradia. Aí entra a ajuda da assistência,
repassando os valores devidos conforme a
necessidade”, diz. Cristin também ressalta alguns

conta que em muitos casos é perceptível que a
família não teria condições de manter o estudante
no instituto sem os auxílios. Além disso, cita que
muitos pais relatam sobre a oportunidade que seus
ﬁlhos têm ao estudar em uma escola técnica e
contam que não tiveram as mesmas chances
quando eram jovens.
Naguaraji aﬁrma que o trabalho
desenvolvido também é uma forma de veriﬁcar o
comprometimento do estudante com as tarefas
necessárias para permanecer com os benefícios,
como a frequência em aula e as notas nas
disciplinas. Para ele, muitos alunos têm vontade de
estudar e por isso é preciso investir corretamente.
“Tem pessoas que precisam e outras não e por isso
é importante que seja ﬁscalizado”, conclui.
Ambos os motoristas concordam que, além
do trabalho sério desenvolvido por todos, as visitas
também proporcionam momentos de
confraternização e harmonia com os colegas.
“Temos um ambiente muito bom, com humor e
brincadeiras, sem deixar de fazer tudo da melhor
forma possível em termos proﬁssionais”, ﬁnaliza
Jainer.
pontos importantes que caracterizam a equipe na
sua opinião: “Organização, comunicação,
responsabilidade”.
A equipe da Assistência Estudantil salienta
que as atividades realizadas por Cristin estão sendo
fundamentais para o atendimento ao público que
frequenta o turno da noite. No entanto, conforme
prevê a normativa da Assistência Estudantil, a
responsabilidade de realizar a prestação de contas
é de cada estudante beneﬁciário.
* A equipe da Assistência Estudantil agradece a
participação de Naguaraji, Jainer e Cristin.

Lançada cartilha sobre assistência
estudantil no IFSul
Material desenvolvido pelo Degae e pelas
equipes de assistência estudantil dos câmpus
esclarece as principais dúvidas dos estudantes
sobre o tema. A cartilha pode ser acessada pelo
site do IFSul, www.venancio.ifsul.edu.br/portal/,
na aba Assistência Estudantil.
Dúvidas? Ligue para 3793-4200 ou nos contate pelo
e-mail venancioaires@ifsul.edu.br

