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 REGULAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL DO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA

TÍTULO I
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 1º O Programa de Assistência Estudantil fundamenta-se:

I – na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n°9.394,

de 20 de dezembro de 1996;

II – na Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, do Minis-

tério da Educação – MEC, que institui o Programa Nacional de Assis-

tência Estudantil;

III – no Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o

Programa Nacional de Assistência Estudantil; e

IV - na Política Institucional e Regulamento Geral de Assistência Estu-

dantil  do  IFMT  aprovadas  por  meio  das  Resoluções  CONSUP  nº

094/2017 e 095/2017.

 
TÍTULO II

DA NATUREZA, OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Art. 2º O Programa de Assistência Estudantil do IFMT consiste na concessão

de auxílios aos estudantes de todos os níveis de ensino ofertados pela Instituição,

compreendendo benefícios voltados para aqueles que se encontram em situação de

vulnerabilidade socioeconômica, bem como, ações de caráter universal para o aces-

so de todos os estudantes, de modo a propiciar a articulação entre os programas de

assistência estudantil e o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e ex-

tensão.

Art. 3º A Assistência Estudantil constitui-se num conjunto de ações voltadas

ao atendimento das necessidades do estudante com o objetivo de contribuir com a

sua formação integral, prevenindo situações de retenção, evasão escolar e promo-
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vendo condições de permanência e desenvolvimento com êxito do estudante no per-

curso formativo.

Art. 4º Conforme a Política Institucional de Assistência Estudantil, os progra-

mas e ações socioassistenciais pautam-se pelos seguintes princípios:

I – afirmação da Educação Profissional e Tecnológica como política pú-

blica de Estado;

II – universalidade da assistência ao estudante;

III – democratização das políticas de acesso e permanência dos estu-

dantes;

IV – supremacia no atendimento às necessidades socioeconômicas,

socioculturais e pedagógicas;

V – respeito à dignidade da pessoa humana, à sua autonomia e ao di-

reito de usufruir dos benefícios e serviços de qualidade, bem como à

convivência escolar e comunitária,

VI – defesa da Diversidade, dos direitos humanos e em favor da Justiça

Social e erradicação das diversas formas de violência e preconceitos.

Art. 5º A organização da Política de Assistência Estudantil do IFMT tem como

base as seguintes diretrizes:

I – gestão descentralizada dos processos seletivos, acompanhamento

e avaliação dos programas e projetos desenvolvidos pelos  Campi do

IFMT, com respaldo na legislação vigente, normas e regulamentos in-

ternos do IFMT;

II – participação democrática dos segmentos discente, técnico adminis-

trativo e docente nas atividades, comissões, fóruns e demais processos

referentes à assistência estudantil,

III – ampla divulgação da Política, Programas, projetos, ações, recursos

e critérios de acesso à Assistência Estudantil junto à comunidade inter-

na e sociedade em geral.

TÍTULO III
DA FINALIDADE
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Art. 6º São finalidades do Programa de Assistência Estudantil:

I – promover a permanência e a conclusão de cursos com êxito pelos

estudantes do IFMT com vistas à inclusão social e democratização do

ensino;

II – assegurar ao estudante igualdade de oportunidades no exercício

das atividades acadêmicas;

III – proporcionar aos estudantes com necessidades especiais as con-

dições necessárias para o seu desenvolvimento acadêmico, conforme

legislação vigente;

IV – contribuir para a promoção do bem-estar psicopedagógico do estu-

dante;

V – contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, buscando

minimizar a evasão e a retenção escolar;

VI – promover e ampliar a formação integral do estudante, estimulando

e desenvolvendo a criatividade, a reflexão crítica, as atividades e os in-

tercâmbios: cultural, esportivo, artístico, político, científico e tecnológi-

co;

VII – preservar e difundir os valores éticos de liberdade, igualdade, de-

mocracia e solidariedade;

VIII – proporcionar que o estudante conclua o curso dentro do prazo

mínimo estabelecido no Projeto Pedagógico de Curso;

IX – possibilitar ao estudante o acesso à tecnologia digital,

X – assegurar a prestação de serviços com igualdade, considerando as

diferenças de classe social, gênero, etnia/cor, religião, orientação sexu-

al, idade, condição física e psíquica.

 
TÍTULO IV

DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 7º São beneficiários do Programa os estudantes regularmente matricula-

dos nos cursos presenciais  em todos os  seus níveis  de  ensino,  prioritariamente
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aqueles com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e os egres-

sos da rede pública, conforme define o Decreto 7.234 de 19 de Julho de 2010.

Art. 8º Poderá ser concedido auxílio emergencial aos estudantes estrangeiros

matriculados nos cursos especiais de Formação Inicial e Continuada (FIC), mediante

avaliação e emissão de parecer social do assistente social e anuência da Direção

Geral do Campus.

Art. 9º Os estudantes matriculados nos cursos ofertados pelo IFMT, por meio

dos programas especiais de governo, sejam na modalidade à distância ou presenci-

al, participarão dos programas de bolsas cujos recursos sejam advindos do próprio

programa. Poderão acessar os serviços ofertados para o atendimento universal aos

estudantes.

Art. 10 Os estudantes contemplados pelo Programa de Assistência Estudan-

til, poderão se beneficiar das ações durante o período letivo, admitindo-se a renova-

ção anual ou semestral durante todo o curso, submetendo-se aos critérios estabele-

cidos neste Regulamento. As formas de acompanhamento da frequência e rendi-

mento escolar deverão ser definidas pelos editais de cada Campus.

Art. 11 Ficam excluídos das ações do Programa de Assistência Estudantil os

estudantes de outras instituições que possuem vínculo com o IFMT apenas para o

cumprimento de Estágio Curricular e/ou Atividades Complementares.

TÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA ESTUDAN-
TIL DO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA

 
Art. 12 Os Programas e Ações de Assistência Estudantil do IFMT – Campus

Alta Floresta serão executados por meio de programas de caráter universal e seleti-

vo, organizados nas seguintes modalidades:

I – Programa Universal;
II – Programa de Incentivo à Permanência.

CAPÍTULO I
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DO PROGRAMA UNIVERSAL

Art. 13 O Programa Universal é destinado a todos os estudantes regularmen-

te matriculados no IFMT - Campus Alta Floresta. Poderá ser desenvolvido por meio

de  ações  e  projetos  conduzidos  pela  equipe  pedagógica  e  multiprofissional  dos

Campi.

Art. 14 Fazem parte do Programa de Universal:

I – acolhimento e acompanhamento social, psicológico e pedagógico;

II - prevenção e promoção à saúde e qualidade de vida;

III – seguro escolar;

IV – incentivo ao Desempenho Escolar e Acadêmico – Monitoria Didáti-

ca;

V – incentivo ao Desempenho Escolar e Acadêmico - participação em

eventos técnico-científicos e de formação política estudantil;

VI  –  apoio  aos  estudantes  com  deficiência  e/ou  necessidades

educacionais específicas: tem por  finalidade garantir  aos estudantes

com  necessidades  especiais  condições  que  permitam  o

acompanhamento  efetivo  das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e

extensão na Instituição. O acompanhamento desse programa fica sob

a  responsabilidade  do  Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com

Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE).

Seção I

Do Acolhimento e acompanhamento social, psicológico e pedagógico

Art. 15 O Acolhimento e acompanhamento social, psicológico e pedagógico

serão desenvolvidos pela equipe multiprofissional do Campus com o objetivo de pro-

porcionar ao estudante o atendimento e encaminhamentos necessários às políticas

públicas Estaduais e municipais, bem como à instituições privadas, por exemplo, os

clubes de serviço, e ao Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas

(NAPNE), conforme as demandas por eles apresentadas no contexto institucional.
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§1º A equipe multiprofissional será composta pelos profissionais de serviço

social, pedagogia, psicologia, intérprete de Libras e assistente de aluno.

§2º As ações e atendimentos referem-se ao acompanhamento sistemático re-

alizado pela equipe multiprofissional na perspectiva da interdisciplinaridade.

§3º A equipe multiprofissional deve promover parceria com o NAPNE para o

acompanhamento educacional especializado viabilizando o acesso, participação e

aprendizagem de estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvol-

vimento e altas habilidade e superdotação e estimular a educação para a convivên-

cia.

Seção II

Da Prevenção e promoção à saúde e qualidade de vida

Art. 16 As ações referentes à prevenção e promoção à saúde e qualidade de

vida têm caráter socioeducativo, na perspectiva de promoção de hábitos saudáveis,

debate sobre sexualidade e prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, bullying,

suicídio, dentre outros temas definidos pela equipe multiprofissional e que contribu-

am para a prevenção e promoção à saúde física e mental.

Parágrafo único.  São ações de promoção e prevenção da saúde: palestras,

seminários, campanhas ou outras ações propostas para o mesmo fim.

Art. 17  São ações via encaminhamento e/ou parceria com a rede pública e

privada de saúde:

I - encaminhamento para a rede pública de saúde ou parceria com ins-

tituições privadas, o estudante do IFMT – Campus Alta Floresta que ne-

cessitar de atendimento especializado;

II - fomento de parceria com instituições locais da rede pública de saú-

de e instituições privadas, para realização de ações/atividades conjun-

tas de promoção e prevenção a saúde.

Seção III

Do Incentivo às atividades esportivas, de lazer e culturais
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Art. 18 O Incentivo às atividades esportivas, de lazer e culturais é destinado

às ações que promovam a ampliação do universo sociocultural e artístico do estu-

dante, bem como sua inserção em práticas culturais.

Art. 19 Tem o objetivo de contribuir para a formação cultural/afetiva/intelectual

e como elemento de inclusão social, devendo colaborar na formação cidadã de jo-

vens e adultos, através de cursos, oficinas e/ou atividades como: semana de arte e

cultura; semana da cultura afro-brasileira; oficinas de música; oficinas de dança; ofi-

cinas de fotografias; oficinas de vídeos; eventos de lazer; oficinas de teatro; e jogos

estudantis da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

Seção IV

Do Seguro Escolar

Art. 20 É assegurado a todos os estudantes regularmente matriculados em

cursos presenciais no IFMT.

§1º Os detalhamentos para acesso ao seguro escolar serão definidos pelos

contratos a serem firmados pelos Campi junto às Seguradoras e ouvida a CLPAE,

assegurando-se o direito ao seguro 24 horas, independente da realização de ativida-

de escolar.

§2º No ato da matrícula, deve ser informado aos estudantes e/ou seus res-

ponsáveis quais são os benefícios e condicionalidades previstas para acesso ao se-

guro.

Seção V

Incentivo ao Desempenho Escolar e Acadêmico – Monitoria Didática

Art. 21 O Incentivo ao Desempenho Escolar e Acadêmico – Monitoria Didáti-

ca destina-se aos estudantes que necessitam de acompanhamento e apoio pedagó-

gico temporário para melhoria de seu desempenho em determinados componentes

curriculares em que estejam apresentando dificuldades.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC – SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS ALTA FLORESTA

Parágrafo único. A monitoria é uma atividade acadêmica que visa oportunizar

ao discente, experiência da vida acadêmica, por meio da participação em atividades

de organização e desenvolvimento dos componentes curriculares do curso.

Art. 22 A atividade de monitoria terá regulamentação própria, elaborada pelo

Departamento de Ensino do Campus, Coordenações de Curso, Coordenação de en-

sino e apoio da CLPAE.

Seção VI

Do Incentivo ao Desempenho Escolar e Acadêmico - Participação em eventos

técnico-científicos e de formação política estudantil

Art.  23 Incentivo ao Desempenho Escolar  e  Acadêmico  -  Participação em

eventos técnico-científicos e de formação política estudantil destina-se à concessão

de auxílio financeiro para possibilitar a participação dos estudantes em eventos cien-

tíficos, com apresentação de trabalho, bem como, em eventos de formação política

que promovam a capacidade de pensar criticamente a realidade em que estão inse-

ridos.

Art. 24 Este programa deverá ter regulamento próprio, considerando as parti-

cularidades de cada Campus.

Parágrafo único. Caberá aos Diretores Gerais instituir  as comissões locais,

garantindo a participação de membros da Comissão Local Permanente de Assistên-

cia Estudantil – CLPAE, do Campus, dos Departamentos de Administração e Plane-

jamento,  representantes dos departamentos de Dirigentes de Pesquisa, represen-

tantes dos departamentos de Extensão e representantes das entidades estudantis

do Campus (grêmios e Centros Acadêmicos).

CAPÍTULO II

DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PERMANÊNCIA
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Art.  25 Os  Programas de Incentivo  à  Permanência  serão  executados por

meio da concessão de auxílios, via edital de seleção, destinados, prioritariamente,

aos estudantes com renda bruta familiar per capita de até um salário mínimo e meio,

conforme normatização do Decreto nº 7.234/2010.

Art. 26 Caso haja empate entre os candidatos na situação de renda auferida,

os Campi deverão utilizar os seguintes critérios de desempate:

I - estudantes que ingressaram por meio das cotas para pessoas pre-

tas, pardas, indígenas e com deficiência;

II - candidatos que ingressaram pelas cotas destinadas aos estudantes

oriundos de escola pública;

III - outras situações identificadas pela equipe multiprofissional referen-

tes às vulnerabilidades sociais, étnicas, gênero, geracional, racial e de

saúde dos estudantes e/ou dos familiares que moram no mesmo domi-

cílio do requerente;

IV - Após análise dos critérios anteriores, caso ainda persista o empate,

terá prioridade o candidato com maior idade.

Art. 27 Compõem o Programa Incentivo à Permanência;

I - Auxílio Moradia;

II - Residência Estudantil;

II - Auxílio Transporte;

IV - Auxílio Alimentação;

V - Auxílio Creche;

VI - Auxílio Permanência,

VII - Auxílio Emergencial.

Seção I

Do Auxílio Moradia

Art. 28 O destina-se a assegurar o repasse de auxílio financeiro para contri-

buir com despesas mensais referentes à moradia do estudante oriundo de outros
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municípios ou aqueles residentes no município onde se localiza o Campus, mas em

condições de vulnerabilidade socioeconômica.

Art.  29 Os  estudantes  beneficiários  desta  modalidade  de  auxílio  deverão

apresentar comprovação do pagamento do aluguel em cada período destinado à re-

novação do auxílio, podendo ser semestral ou anualmente, conforme o calendário

definido pelo edital do Campus.

Art. 30 O Auxílio Moradia tem como critério de elegibilidade a distância entre

o endereço de residência do estudante e o Campus e/ou a situação econômica do

estudante.

§1º Nos casos de estudantes que necessitam residir temporariamente no mu-

nicípio de Alta Floresta em vista de seus estudos, a distância considerada será a do

endereço de residência familiar.

§2º A situação de estudantes que residem em outra cidade ou na zona rural

será considerada no estudo socioeconômico.

Seção II

Do Auxílio Transporte

Art. 31 Destina-se a assegurar o repasse de auxílio financeiro para contribuir

com o pagamento de despesas com transporte dos estudantes em condições de vul-

nerabilidade socioeconômica.

§1º Será considerado nessa modalidade, o fomento de parceria com o municí-

pio para disponibilização de transporte coletivo para estudantes da instituição.

§2º O estudante que tiver condições de acesso garantidas por ações oriundas

de iniciativas Municipais ou Estaduais, não poderão ser beneficiados por este auxí-

lio.

§3º A distância da residência  do estudante ao Campus, conforme endereço

no ato da inscrição, será considerada como critério de prioridade.
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Seção III

Do Auxílio Alimentação

 
Art. 32 Destina-se ao repasse de auxílio financeiro para contribuir com despe-

sas de alimentação.

Art. 33 O Auxílio Alimentação tem como objetivo beneficiar a comunidade es-

tudantil que permaneça na Instituição em período integral ou que possuam carga ho-

rária no Campus de no mínimo cinco horas diárias.

Art. 34 Os Campi que possuem em sua estrutura Restaurante Estudantil, po-

derão subsidiar a alimentação dos discentes, aplicando recursos da Assistência Es-

tudantil na compra de suprimentos alimentares e manutenção da estrutura necessá-

ria para o funcionamento do restaurante.

Seção IV
Do Auxílio Creche

 
 Art.  35  Destina-se aos/às estudantes que têm filhos com idade de até 6

(seis) anos, que atendam aos critérios estabelecidos pelos editais.

§1º Este auxílio será concedido apenas em situações em que a localidade do

Campus não disponibilize o serviço de creche pública ou, em casos de excepcionali-

dades em que não haja vagas no município.

§2º Para estudantes dos cursos do período noturno, em virtude da indisponibi-

lidade de creches nesse período, se comprovado através de declaração - (Anexo I)

e/ou realizada Visita Domiciliar, que o estudante não disponha de pessoa de confi-

ança e responsável para cuidar da criança, o auxílio será concedido.

§3º No caso de pai/mãe de crianças com necessidades especiais comprova-

das, independerá a idade da criança para solicitação do benefício, desde que não

haja disponibilidade de atendimento especializado na rede pública municipal e Esta-

dual.

Seção V
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Do Auxílio Permanência

 
 Art. 37 Poderá ser concedido aos estudantes em situação de vulnerabilidade

socioeconômica que realizam atividades práticas vinculadas a grupos de pesquisa,

extensão ou departamentos da área técnica, desde que previstas no Projeto Peda-

gógico do Curso e devidamente orientadas e acompanhadas por um servidor docen-

te e/ou técnico administrativo.

Seção V

Do Auxílio Emergencial

  Art. 38 Será concedido em situações emergenciais, aos estudantes em com-

provada situação de vulnerabilidades, mediante avaliação e emissão de parecer so-

cial do assistente social e anuência da Direção Geral do Campus.

§1º Este auxílio poderá ser concedido em qualquer período do ano letivo.

§2º Caso o Campus não disponha de profissional de Serviço Social em seu

quadro, a avaliação poderá ser feita por um profissional da equipe multiprofissional

do Campus, podendo solicitar assessoria ao assistente social da Reitoria.

Art. 40 Estudantes em período de Licença: 

Os estudantes bolsistas que estiverem em gozo de licença médica comprova-

da ou licença maternidade, durante o período letivo, cujo atendimento em regime do-

miciliar esteja em consonância com as disposições definidas pelo Regulamento Di-

dático do IFMT, não poderão ter suas bolsas canceladas. É de exclusiva responsabi-

lidade do estudante e/ou de seus familiares, tomar as providências necessárias para

formalizar junto a Coordenação do Curso sobre a necessidade do afastamento do

discente. Caberá à Coordenação do Curso informar ao presidente da Comissão de

Assistência Estudantil do Campus sobre a necessidade do afastamento do bolsista.

TÍTULO VI

DA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
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Art.  41  O  Campus é responsável  pela elaboração, execução dos editais e

acompanhamento da situação acadêmica dos estudantes contemplados pelas diver-

sas modalidades dos auxílios/bolsas e/ou demais ações de assistência estudantil do

Campus.

Art. 42 A execução dos programas é de responsabilidade da Comissão Local

Permanente de Assistência Estudantil, instância de assessoria subordinada ao De-

partamento de Ensino do Campus.

Art. 43 A gestão orçamentária e financeira é de responsabilidade do Departa-

mento de Administração e Planejamento que deve conduzir o planejamento de for-

ma participativa em conjunto com a Gestão do Campus e Comissão Local Perma-

nente de Assistência Estudantil, conforme as diretrizes estabelecidas pelas Resolu-

ções CONSUP n.º 094/2017 e 095/2017.

Art. 44 Os programas e ações da Política de Assistência Estudantil são custe-

ados por meio da Ação 2994 (Assistência aos Estudantes das Instituições Federais

de Educação Profissional e Tecnológica), podendo ser utilizadas outras fontes de fi-

nanciamento para atender ações prioritárias destinadas aos estudantes em situação

de vulnerabilidades sociais, étnicas, de gênero, geracional, racial e de saúde.

Art. 45 A organização, gestão e execução dos Programas de Assistência Es-

tudantil do Campus serão acompanhadas e avaliadas pela Comissão Local Perma-

nente de Assistência Estudantil em conjunto com a Gestão de Ensino do Campus.

Art.  46  O processo de definição dos percentuais a serem investidos, áreas

estratégicas e modalidades dos auxílios estudantis, deverão considerar as priorida-

des para assistência ao estudante, conforme as particularidades de cada Campus.

Os dirigentes dos Campi  deverão garantir junto aos Departamentos de Administra-

ção e Planejamento uma condução democrática quanto à definição das áreas priori-

tárias para o investimento dos recursos, garantindo a participação de no mínimo dois

membros da Comissão Local  Permanente de Assistência Estudantil  do  Campus,

sendo um servidor e um estudante.
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.
Parágrafo único. É vedada a participação dos representantes do corpo dis-

cente nos processos de análise para concessão de bolsas, auxílios e quaisquer ou-

tros benefícios da Assistência Estudantil.

Art. 47 Os discentes poderão participar das atividades da comissão com a fi-

nalidade de contribuir no processo de monitoramento dos programas e ações de as-

sistência estudantil, subsidiando a comissão com informações referentes aos ansei-

os, perfil e realidade da comunidade estudantil do Campus.

Art. 48 São Atribuições da Comissão Local Permanente de Assistência Estu-

dantil:

I - Elaborar, coordenar e acompanhar os editais dos processos seleti-

vos para os auxílios estudantis e responder aos recursos impetrados

contra o edital;

II - Dar publicidade a todos os atos referentes aos processos seletivos;

III - Participar dos processos decisórios referentes às áreas de investi-

mentos dos recursos da Assistência Estudantil;

IV - Propor melhorias para a execução dos programas de Assistência

Estudantil;

V - Propor projetos junto às entidades estudantis para promoção da for-

mação política do corpo discente;

VI - Os pagamentos das bolsas aos estudantes aprovados em proces-

sos seletivos deverão ser feitos diretamente aos estudantes, por meio

de conta corrente (ou poupança) individual ou Ordem Bancária de pa-

gamento.

§ 1º A comissão reunir-se-á mensalmente, conforme cronograma de reunião

aprovado em reunião ordinária pela CLPAE, podendo ser alterado em conformidade

com o período de altas demandas.

§ 2º Um membro será escolhido em reunião para secretariar as reuniões bem

como, presidi-las, nos casos de ausência da presidência.
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Art. 49 Os Fóruns Locais de Assistência Estudantil deverão ser incluídos no

calendário acadêmico do  Campus,  considerando as possibilidades de ocorrer em

conjunto com outras atividades/eventos oficiais do Ensino, no intuito de garantir a ar-

ticulação das ações de Assistência Estudantil  com as demais políticas de ensino,

pesquisa e extensão.

Art. 50 Os Fóruns Locais ocorrerão anualmente, sempre organizados no pri-

meiro semestre do ano letivo, conforme as orientações da Pró-reitora de Ensino e

demais normativas do IFMT (Resoluções CONSUP n.º 094/2017, 095/2017 e Porta-

ria Nº 2.504 de 10/10/2017).

TITULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 
Art. 51 Caberá à Pró-reitora de Ensino, assessorada pela Comissão Central

Permanente de Avaliação da Política de Assistência Estudantil (CCPAE) do IFMT,

deliberar sobre ações, programas, auxílios e demais questões relativas à Política de

Assistência Estudantil não previstas nesta normativa.

Art.  52  Aos estudantes em situação de vulnerabilidades já descritas nesta

norma será permitido o acúmulo de bolsas, desde que não ultrapasse o valor de um

salário mínimo e meio.

Art. 53 Os critérios para comprovação das vulnerabilidades, instrumentos de

avaliação, bem como, emissão do parecer final é de responsabilidade do Assistente

Social. Caso o Campus não disponha de profissional de serviço social em seu qua-

dro, a avaliação poderá ser feita por um profissional da equipe multiprofissional do

Campus, podendo solicitar orientações ao assistente social da Reitoria.

Art. 54 O acompanhamento dos estudantes nos aspectos de frequência, de-

sempenho acadêmico bem como o acompanhamento psicossocial serão registrados
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em instrumentais próprios, elaborados pela equipe pedagógica (Coordenações de

Curso, Coordenação de Ensino) e multiprofissional.

§1º A comunicação entre a equipe pedagógica, equipe multiprofissional será

efetivada pela disponibilização de tabela on-line, alimentada pelos profissionais en-

volvidos e de acesso a quem for necessário, garantindo-se o sigilo profissional.

§ 2º A frequência dos beneficiários deverá ser encaminhada pela Coordena-

ção de Registro Escolar às equipes multiprofissional e pedagógica para acompanha-

mento e devidas intervenções em situação de infrequência, no caso, 3 (três) dias

consecutivos ou mais de 5 (cinco) dias no mês corrente.

Art. 55 O monitoramento do programa será realizado pelas informações inse-

ridas e acompanhadas pelos profissionais na tabela online; A avaliação, ao final de

cada ano letivo, com a produção de relatórios com dados estatísticos e qualitativos.

Art. 56 Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Direção

Geral do Campus, com assessoria e parecer da Comissão Local Permanente de As-

sistência Estudantil (CLPAE) e Departamento de Ensino. As situações não dirimidas

na instância local de execução do programa deverão ser encaminhadas para a Co-

missão  Central  Permanente  de  Assistência  Estudantil  da  Pró-Reitoria  de  Ensino

(PROEN/CCPAE).

Art.  57 Este  Regulamento  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

revogadas todas as disposições em contrário.

 

Alta Floresta, 22 de março de 2019.

 

Julio César dos Santos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC – SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS ALTA FLORESTA

ANEXO I

DECLARAÇÃO PARA O AUXÍLIO CRECHE

Eu, ___________________________________________________________,  estu-

dante  do  curso  de  __________________________________,  período  /

Ano__________________, declaro, para fim de acesso ao Auxílio Creche que:

(   ) Não consegui vagas nas creches do município.

(   ) Não tenho ninguém de confiança e responsável para ficar com meu filho(a) no

período de aula.

_____________, _____/____/______.

_______________________________________________

Assinatura do(a) aluno(a)

_______________________________________________

Assinatura (a) responsável (se aluno(a) menor)


