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Edital 05/2016 Renovação de Benefícios

Edital 06/2016 Solicitação de Benefícios

 Previsão de solicitação de renovação de
benefícios por 311 estudantes para 2016/2, no
período de 01 até 06 de agosto.
 A análise foi mais tranquila, pois os estudantes
entregaram os formulários durante a semana,
sem acúmulo para o último dia.

No dia 06 de agosto realizamos a atividade
Conversando com o Edital. Neste momento os
estudantes e/ou seus familiares tiveram um espaço
específico para esclarecer dúvidas sobre a Assistência
Estudantil, o edital e documentação necessária.
A entrega da documentação para solicitar benefícios
teve a seguinte distribuição:
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No resultado preliminar (em 08 de agosto), 32
estudantes estavam com situação pendente.
No resultado final (em 12 de agosto) tivemos 288
estudantes com renovação dos benefícios
realizada e 23 estudantes com renovação
indeferida.
No período dos recursos (17 e 18 de agosto) 15
estudantes tiveram benefícios renovados.
Finalizamos com 303 estudantes que renovaram
benefícios para 2016/2.
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Recebemos o total de 77 solicitações e no resultado
preliminar (em 22 de agosto) 57 estudantes estavam
com documentação pendente (incompleta).
No resultado final (em 29 de agosto) 52 solicitações
foram deferidas e 25 solicitações foram indeferidas. Em
30 e 31 de agosto analisamos 02 solicitações de recursos
e finalizamos o processo.
Ressaltamos situação EXTRAORDINÁRIA de
restrição de recursos financeiros para os auxílios da
Assistência Estudantil. Informaremos situação nos
grupos de acolhida previstos para setembro.

VISITAS DOMICILIARES
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renovação dos Benefícios.

REVISÃO DA NORMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL:
Realizada na Câmara da Assistência Estudantil em 27 e 28 de junho em Pelotas e 13 e 14 de julho em
Charqueadas.
No Câmpus Venâncio Aires tivemos a participação de 178 estudantes em atividade ocorrida no horário da
disciplina de História (no afastamento da professora Angelita) com as turmas Inf 1 AM, Inf 2 AM, Inf 2 AT,
Refri 1 AT, Refri 2 AT, Secretariado 1º ano e Secretariado 2º ano. Foram oferecidos três horários para estudantes
das outras turmas contribuírem com suas sugestões

PORTARIA Nº 1598/2016
Em 21 de junho publicada portaria que trata da constituição da Comissão de Assistência Estudantil do
Câmpus Venâncio Aires. Ressaltamos a importância desta portaria enquanto reconhecimento e
valorização dos servidores que incluíram a Assistência Estudantil em suas rotinas de trabalho
transcendendo a atribuição profissional.
Comissão da Assistência Estudantil: Ana Luiza P. Bittencourt, Daniela Skrowonski, Fernanda Machado,
Fernanda S. D. Kirst, Luciane da Silva Conrad, Marucia Ivandra D. Sgualdi, Rafael Froehlich Ramos,
Ruti Angela B. Oliveira, Sidinei da Silva Colombi e Vanessa Fontoura Fischborn

Depoimentos: do ei
“Trabalho no setor financeiro do Câmpus
Venâncio Aires e na equipe da Assistência
Estudantil atuo, principalmente, na fase do
pagamento dos benefícios”. Participo da
Assistência Estudantil desde sua implantação, que
foi em 2011. Nesse ano o número de alunos era
pequeno e foi concedido apenas o auxílio
transporte, onde o Câmpus fazia a compra de
fichas dos ônibus e entregava aos alunos. Em 2012
o número de alunos beneficiados aumentou de
maneira significativa e começou a ser concedido o
auxílio alimentação e o auxílio moradia. Todos os
benefícios passaram a ser concedidos em forma de
bolsa como acontece atualmente. A Assistência
Estudantil do Câmpus Venâncio Aires evoluiu
bastante desde a sua implantação, pois não havia
Assistente Social e a análise das solicitações era
feita em Pelotas. Também não possuía a equipe de
profissionais que tem atualmente e praticamente
uma pessoa executava todas as ações. Desde que
foi formada a equipe da Assistência Estudantil
tenho o privilégio de participar de outras ações da
assistência, como é o caso das visitas domiciliares
que estão sendo feitas desde 2015. Essa ação é
muito enriquecedora, pois permite conhecer a
realidade dos alunos e suas dificuldades. Também
me proporciona a oportunidade de aproximação
com os alunos, pois no setor que trabalho não
tenho muito contato com os mesmos. Para finalizar,
digo que acho de extrema importância a
Assistência Estudantil, pois os benefícios
colaboram para a permanência dos alunos. Além
disso, o acompanhamento Biopsicossocial
Pedagógico, benefício que todos os alunos tem
direito, auxilia no acompanhamento das aulas e
desempenho
acadêmico.”
Fernanda
Machado(financeiro)

“Estou achando uma experiência incrível as visitas
domiciliares aos alunos, pois trabalho na
Contabilidade realizando os lançamentos e
pagamentos
dos
benefícios,
não
tinha
conhecimento da necessidade que este benefício
faz aos alunos. Em uma das visitas me chamou a
atenção que a família mora nos fundos da casa da
avó em um galpão. Apesar de ser um galpão é bem
organizado. Em conversa com a pessoa que nos
recebeu foi passado a alegria de a aluna estar
estudando no IFSUL e que as irmãs menores
também querem estudar na escola, a única
dificuldade que foi colocada é que a van não busca
a aluna em casa, ela tem que caminhar uma
considerável distância, no inverno sai na chuva
ainda escuro, mas que está muito feliz. Coloquei-

me na situação dessa família e percebi que mesmo
com dificuldades financeiras elas não estão
reclamando da situação. É visitando estas e outras
famílias em situação parecida que vemos como é
importante nosso trabalho e principalmente o
benefício para os alunos.” Sidinei Colombi
(financeiro)
“Sou Roberta J. Wingelmam, tenho 32 anos e
curso o PROEJA – Ensino Médio e Técnico em
Secretariado no IFSUL – Câmpus Venâncio Aires.
Após 14 anos fora da escola surgiu uma grande
oportunidade de regressar. No início fiquei em
dúvida, pois sendo longe para se deslocar, os gastos
que teria... enfim, fui mesmo assim, com dúvidas;
me inscrevi para seleção e consegui!!! Mas e agora?
Como faria para pagar o meu transporte todos os
dias? Então fui informada sobre a Assistência
Estudantil. Nossa!!! Que notícia maravilhosa.
Poderia solicitar o auxílio transporte, alimentação
e moradia. Separei todos os documentos
necessários de forma correta e aguardei a
verificação e decisão da Assistente Social e mais
uma vez obtive sucesso; fui beneficiada com o
auxílio transporte e alimentação. E como isso
mudou minha vida!!! Assim pude ficar na escola e
buscar o meu sonho, me formar e ter uma profissão.
Uma seleção feita com transparência e legalidade,
dando toda atenção ao aluno e suas necessidades.
Lá em 2018, na minha formatura, um dos
agradecimentos será a Assistência Estudantil, pela
porta que foi aberta para conseguir seguir com meu
estudo. E o que tenho a acrescentar é que a equipe
da Assistência Estudantil continue seu trabalho
assim, com seriedade, responsabilidade e
transparência. Muito obrigada.”

“Meu

nome é Nelci Silva, aluna do 2º ano,
PROEJA Técnico Secretariado. Tenho 45 anos.
Muitas vezes a realização de um sonho não basta
apenas de nossa força de vontade, precisamos de
uma ajuda maior. Eu só estou podendo continuar
estudando, e indo de encontro à realização de um
sonho, que é de me formar e seguir em frente. Tudo
isso graças à Assistência Estudantil que estou
recebendo. Principalmente o auxílio transporte,
que permite que eu me desloque até o Instituto
Federal Sul-riograndense; caso não recebesse não
teria como retirar este valor do meu orçamento.
Resumindo, o auxílio para mim é essencial para
conseguir concluir o curso.”

*Revisto por Josí Aparecida de Freitas

