INFORMATIVO AEVENÂNCIO
Iniciamos ações para o ano de 2017 realizando o
RECADASTRAMENTO do Auxílio Transporte. A atividade aconteceu
com o objetivo de atualizar os endereços residenciais e o meio de
transporte utilizado para deslocamento até o câmpus, informações que os
estudantes apresentaram preenchendo formulário específico.
Essa atualização possibilitou otimizarmos o planejamento para
distribuição do valor para pagamento do Auxílio Transporte considerando
as orientações previstas na Normatização da Assistência Estudantil.
Em 2017 foram oferecidos quatro editais da Assistência Estudantil:
No Edital 01/17 estavam previstas renovações de 287 estudantes e
aconteceram 259. O número menor de renovações se justifica pelas
desistências, transferências e desligamentos voluntários, ou seja, estudantes
que compreenderam não precisarem mais receber o auxílio;
No Edital 02/17 120 estudantes se inscreveram solicitando benefício e
92 foram atendidos;
No Edital 03/17 estavam previstas 315 renovações e aconteceram
302;
No Edital 04/17 se inscreveram 57 estudantes solicitando benefícios e
37 tiveram solicitação deferida.
As visitas domiciliares de acompanhamento aconteceram em abril,
maio e junho, período em que foram visitados estudantes que ingressaram
na Assistência Estudantil através do Edital 02/17. No mês de novembro
visitamos as famílias dos estudantes que ingressaram na Assistência
Estudantil através do Edital 04/17.
Além das atividades de rotina, como elaboração de pareceres,
acompanhamento de frequência, recebimento da prestação de contas, envio
de relatórios e atendimento aos estudantes e familiares, destacamos a
realização das seguintes atividades:

-CONVERSANDO COM EDITAL: espaço específico de orientações
para as pessoas que desejavam se inscrever para solicitar os benefícios da
Assistência Estudantil.
-GRUPOS DE ACOLHIDA: reuniões com estudantes que ingressaram
na Assistência Estudantil para explicar sobre como a política é executada
na Rede IFSul e no Câmpus Venâncio Aires.
-REUNIÕES DA EQUIPE: encontros mensais para planejamento,
estudo de caso e capacitação.
-DIVULGAÇÃO (MURAL, TV IF E SITE)
-NOVAS INSTALAÇÕES: a partir de março a sala 135 passou a ser
referência para atendimento com profissionais da equipe. O contato
também pode acontecer através do telefone 37934228 ou no e-mail
aevenancio@ifsul.edu.br. A documentação da Assistência Estudantil está
acolhida em espaço próprio.
FALA EQUIPE:
“O trabalho da Assistência Estudantil, do câmpus Venâncio Aires, é um
exemplo de competência, dedicação e interesse pelo público atendido.
As atividades são realizadas por profissionais do câmpus que, através de
contato diário, respeito e comprometimento com o trabalho estudam
minuciosamente as diferentes situações, sendo o foco garantir que os
estudantes acessem o direito de receber suporte financeiro do Estado e que
isso aconteça de maneira justa e transparente.
Nas reuniões mensais são socializados os dados gerais e avaliados casos
específicos, bem como acontece o planejamento das visitas domiciliares.
Tais visitas são de suma importância, já que nos levam muito além dos
corriqueiros formulários. Somente em contato tão direto, tão intrínseco
com a realidade de cada pessoa, podemos avaliar a necessidade e a
importância que tais recursos têm e a diferença que fazem na vida de cada
indivíduo. As visitas domiciliares são indispensáveis para ampliar a
avaliação dos casos e para criar laços de compromisso entre os estudantes,
suas famílias e a equipe da assistência estudantil.

É pela criação desses laços afetivos que muitos estudantes, em nosso
câmpus, se desligam da assistência quando já não a necessitam mais. O
diálogo e a transparência nos processos fazem com que os estudantes, que
mudam suas situações financeiras para melhor, se desvinculem do
recebimento dos auxílios, permitindo que outros alunos possam vir a
receber o valor designado a eles antes, pela tomada de consciência que vêm
a ter durante o processo todo.
Além das atividades de reuniões e visitas, as atividades dos grupos de
acolhida e de conversas sobre o edital são importantíssimas, já que
proporcionam esclarecimento sobre os procedimentos nos quais o próprio
indivíduo está inserido, fato que, como consequência, traz maior fluidez ao
processo num todo. Tais atividades demonstram, mais uma vez, a
dedicação e consciência da equipe em relação à importância do trabalho. O
interesse em esclarecer e informar também é visto pela publicação das
atualizações na TV IF, nos murais e site.
Outro fato positivo é que, atualmente, a Assistência Estudantil possui um
local próprio (a sala 135) para desenvolvimento de suas atividades, no
câmpus, o que facilitou a busca dos estudantes por informações e o trabalho
da equipe pela concentração de toda documentação no mesmo local.
Podendo dar suporte a mais de 300 estudantes, sabendo e sentindo que
muitos não poderiam continuar seus estudos (fato visto pela possibilidade
de participar das visitas domiciliares) se não fosse a Assistência Estudantil,
teriam suas vidas muito dificultadas pela falta do mesmo, portanto torna-se
uma honra participar de uma equipe que realmente se dedica a tal trabalho
por entender seu valor.”
Marúcia Ivândra Degli Sgualdi – Técnica em Assuntos Educacionais –
Integrante da Equipe da Assistência Estudantil – 06/11/17

Mesmo sofrendo impacto com restrições financeiras previstas para
Assistência Estudantil, reafirmamos nosso compromisso de oportunizar
acesso e contribuir com a permanência dos estudantes ao ensino gratuito e
de qualidade aqui no Câmpus Venâncio Aires. QUE VENHA 2018!!!

