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Informações sobre os editais da Assistência Estudantil
Renovação de Benefícios
236 estudantes precisavam renovar
benefícios para 2016/1.
• 226 estudantes entregaram documento de
acordo com o edital e 225 tiveram benefícios
renovados.
•

Observações:
• 38 estudantes assinaram protocolo de renovação, mas não colocaram a data.
• 08 entregaram formulário, mas não assinaram
protocolo.

Solicitação de Benefícios
• 159 estudantes solicitaram os benefícios.

124 estudantes foram atendidos.
Atualmente a Assistência Estudantil está com
•

349 beneficiários (folha de pagamento de abril).
Considerando recurso financeiro disponível para
2016 não foi possível atualizarmos o valor do
auxílio transporte.

Informações sobre as reuniões em grupos
A equipe da Assistência Estudantil
ofereceu quatro espaços de acolhida
aos estudantes que ingressaram na
Assistência Estudantil:
06/04/16 (13h até 14h): 25 estudantes
06/04/16 (18h até 19h): 25 estudantes

08/04/16(8h30 até 9h30min):
11 estudantes.
09/04/16 (10h até 11h): 47 estudantes.
Em cada grupo os estudantes receberam orientações sobre as normativas da Assistência Estudantil,

pagamento dos benefícios, prestação
de contas, agendamento das visitas domiciliares e foram esclarecidas dúvidas trazidas pelos participantes.
Muito especial ter a presença de familiares em todos os grupos!

Avaliação da Assistência Estudantil 2015 - por Midian da Rosa Silva (Estagiária de Serviço Social)
Conforme pesquisa realizada durante processo de seleção dos beneficiários da AE 2016/1, as perguntas tiveram as
seguintes respostas:
1. Como a Asistência Estudantil contribuiu para a sua permanência no IFSul em 2015?

estudantes
responderam
com o tipo de
benefício que
recebem, sem
avaliar a contribuição que
isso trouxe.

estudantes
responderam
que contribuiu para
melhora
da renda
familiar.

responderam que
contribuiu
muito.

mencionaram que a
contribuição
foi essencial
ou fundamental para
a permanência.

referiram
que a contribuição
foi através
de esclarecimentos
de dúvidas
e informações.

mencionaram que foi
muito importante ou
de extrema
importância.

referiram que
permitiu
assiduidade
nas aulas.

menciona- referiram ser
ram que sem inviável pero benefício manecer sem
teriam
o benefício;
desistido
dos estudos.

relataram declararam
que o
que possibilibenefício é tou estudar.
uma ajuda.

OUTRAS RESPOSTAS: Satisfatório, positivo, tranquilidade, decisiva, incentivo, fez sentir-se mais responsável, independência financeira dos pais quanto aos estudos e a realização de um sonho (estudar no IF). * 5 não responderam

2. Quais melhorias você compreende que a AE precisa realizar em 2016?

Estudantes
não sugeriram
riram

pediram pontualidade nos
pagamentos
ou data fixa
para repasses

sugeriram
reajuste de
valores e /
ou repasse
de valores
integrais

não
responderam

responderam
“bom”

elogiaram
a AE (por
clareza e
eficiência)

sugeriram
horário
fixo para
atendimento

sugeriram
atendimento
no turno da
noite

OUTRAS RESPOSTAS:
Incluir mais beneficiários; melhorar
critérios avaliativos; benefício para esportes; Assistentes de Alunos ficarem 5
minutos após termino das aulas; redes

sociais para divulgar assuntos da AE;
realizar visitas domiciliares; reuniões em
dois encontros; maior divulgação dos
beneficiários; mais acompanhamento no
envio de documentação; Clareza na divul-

gação dos editais; maior participação dos
alunos; e alguns não sugeriram, apenas
citaram: manter o atual, excelente; muito
bom.

Depoimento: Daniela Skrowonski - Pedagoga
O Programa Nacional de Assistência Estudantil foi regulamentado
em 2010, por meio do decreto nº
7.234/2010, abrangendo as Universidades e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
No câmpus Venâncio Aires o Programa de Assistência Estudantil é
composto por um conjunto de ações
que são desenvolvidas por diferentes
profissionais – assistente social, assistentes de alunos, pedagoga, psicóloga,
técnica em assuntos educacionais,
setor de contabilidade, setor de registros acadêmicos e chefia de ensino – e
caracterizado como um trabalho de
equipe para que atenda seus objetivos
e finalidade.
Dentre as ações da assistência estu-

dantil previstas no programa está o melhoria do seu desempenho.
apoio pedagógico. Essa ação é desen- Portanto, a assistência estudantil é
volvida pelo setor pedagógico do um programa amplo, que vai além do
câmpus, acompanhando e auxiliando recurso financeiro, visando assistir o
o aluno na organização de sua vida aluno das diferentes formas possíveis,
escolar e agindo preventivamente em de acordo com a dificuldade vivenciasituações de retenção, contribuindo da.
dessa maneira para a melhoria do dePara finalizar, enfatizo que a assempenho escolar.
sistência estudantil tem garantido
Cabe ressaltar que as ações do Pro- a permanência de muitos alunos no
grama são extensivas a todos os câmpus Venâncio Aires pelas ações
alunos do câmpus, com exceção que são desenvolvidas, visando semdaquelas com recurso financeiro. As- pre o atendimento de todos, da melsim, ações como o apoio pedagógico, lhor
hor maneira possível.
independentemente de serem solici- Estamos à disposição para o que for
tadas pelos alunos, ocorrem continu- preciso! Que todos tenham um examente no câmpus, ao longo de todo o celente ano letivo!!! Forte abraço!!!
ano letivo. O aluno sente-se amparado
quando acompanhado, refletindo na

Espaço do Grêmio Estudantil
Nós, o GEIF Venâncio Aires, somos a
voz dos estudantes. O nosso papel é
garantir uma participação democrática dos alunos em assuntos relacionados a nossa instituição e possibilitar
que a direção do câmpus esteja ciente
das opiniões dos alunos para tomar
decisões que beneficiem a todos.
Pretendemos tornar o IFSul um lugar
cada vez melhor para os estudantes.
Realizamos pequenas ações, mas que
apesar de singelas, fazem a diferença,
como o Projeto Padrinhos, que tem
como principal objetivo auxiliar os
calouros nos primeiros dias de aula;

a inscrição e renovação das carteiras de estudantes; a reogarnização
dos armários, possibilitando que
um maior número de alunos possa usufruir dos mesmos e o cine IF,
ação que realizou um momento de
descontração e integração entre os
alunos do câmpus.
Atualmente, estamos realizando
ações e buscando diferentes formas
de arrecadar dinheiro para o nosso
caixa (pelo fato de sermos o primeiro
GEIF de Venâncio Aires, o nosso
caixa estava zerado), como rifas para

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

que, assim, possamos realizar ações de
maior amplitude, como as que estão
no nosso plano de ação (disponível
para leitura na nossa página no Facebook) e, para que isso seja possível,
precisamos do apoio e colaboração
dos alunos, pois tudo que fazemos é
para eles!
Estamos instalados na sala 311, no
bloco convivência e estamos sempre à
disposição! Se tiverem uma ideia, uma
dúvida ou até uma reclamação, propodemcontar
concurem-nos, vocês sempre pode
tar
conosco!
conosco!
- Fernanda Machado (Financeiro) - 3793-4213
- Sidinei Colombi (Financeiro) - 3793-4213
- Graziele Posselt (Est. de Jornalismo )
venancioaires@ifsul.edu.br

