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EDITAL Nº 06/2019 – Auxílio Material Didático para Semana de Ciência e Tecnologia

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A Comissão Interna de Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil  do  campus Cariacica,  torna
público os procedimentos para cadastro no “Programa Auxílio Material Didático” para a Semana de Ciência
e Tecnologia - 2019,  que obedecerá as normas e instruções presentes neste Edital, conforme a portaria nº
1.602, de 30 de dezembro de 2011 e seus Anexos I e II.

1 DO PROGRAMA
É  um  programa  específico  de  atenção  primária  da  Política  de  Assistência  Estudantil  do  Ifes  destinado
prioritariamente aos discentes em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de auxiliá-los na aquisição
do material didático.

2 DO OBJETIVO GERAL
Contribuir para a permanência dos estudantes nos cursos,  assim como a possibilidade de integralização do
curso no período previsto pelas normativas institucionais,  sob a perspectiva da inclusão social e
democratização do ensino.

3 DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir  para  a  equidade  nos  processos  de  formação  acadêmica  dos  discentes  em  situação  de
vulnerabilidade social, facilitando o acesso a materiais didáticos, necessários à formação. 

4 DO PÚBLICO-ALVO
4.1 Estudantes que participam dos Programas de Atenção Primária da Assistência Estudantil (Aux. Alimentação,
Transporte, Moradia, etc) no Ifes Campus Cariacica no ano de 2019. 
4.2 Ser aluno com trabalho devidamente inscrito e aceito na Semana de Ciência e Tecnologia – 2019, limitado a
participação neste edital de UM aluno por grupo inscrito. Serão deferidos os grupos com participação nas
seguintes áreas: Mostra de trabalhos (estandes), Mostra de vídeos, Expofísica e Astronomia.

5 DO REQUERIMENTO
O estudante participante dos Programas da Atenção Primária da Política de Assistência Estudantil deverá:
5.1 Preencher o Requerimento de Solicitação do Auxílio junto com o Termo de Compromisso (APÊNDICE
I). Em caso de discente adolescente, o Requerimento deverá ser assinado também pelos responsáveis;
5.2 Entregar Relatório de Trabalho da SCT – 2019 (Apêndice II), listando os itens/serviços utilizados com a
apresentação das respectivas notas fiscais, assinatura dos membros do grupo e professor orientador.
Parágrafo Único: Não serão considerados para custeio os itens, como gêneros alimentícios ou outros, que não
tenham como objetivo a realização do experimento principal do projeto proposto pelo grupo.
5.3 Entregar todos os documentos do item 5 no Serviço Social/Psicologia no período de 21 a 22 de outubro
de 2019. Não é necessário entregar outros documentos uma vez que o aluno já é atendido pela Assistência
Estudantil. 

6 DA FORMA DE CONCESSÃO E REQUISITOS

Auxílio Forma de concessão Requisitos

 
Auxílio Material
Didático para
Semana de
Ciência e

Tecnologia

Reembolso financeiro no valor máximo de
R$  150,00  (cento  e  cinquenta  reais),
direto  ao  discente,  representante  do
grupo,  para  aquisição  de  itens/serviços
listados no projeto do trabalho.

I.  Ser  aluno  participante  dos  programas  da
Atenção  Primária  da  Assistência  Estudantil  do
campus Cariacica 2019 e estar cumprido todos
os compromissos dos programas;

II. A  concessão  do  auxílio  será  facultada  a
disponibilidade de recursos orçamentários para a
Política  de  Assistência  Estudantil  no  ano  de
2019;

III. Atender o item 5 DO REQUERIMENTO.



7 DO PROCESSO DE ANÁLISE E RESULTADO DOS REQUERIMENTOS

a) O processo de análise dos requerimentos será realizado pela  Comissão Interna de Acompanhamento da
Política de Assistência Estudantil do campus Cariacica, considerando-se:

- Comprovação dos requisitos definidos neste edital;

- Os recursos orçamentários disponibilizados para o programa.

b) O Resultado será divulgado no dia 29/10/2019 no Sistema Acadêmico e mural da Assistência Estudantil.

8 DO CRONOGRAMA DO EDITAL

Etapas

Período de Requerimento  21 à 22/10/2019

Divulgação do Resultado Final 29/10/2019

Período de recebimento do auxílio 11/2019

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

a) A submissão das inscrições implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais
o candidato ao Programa não poderá alegar desconhecimento;

b)  As informações fornecidas nos formulários e o seu correto preenchimento são de responsabilidade do
candidato;

c) Todas as divulgações deste edital ocorrerão pelo Sistema Acadêmico e no mural da Assistência Estudantil;

d) Cabe ao candidato acompanhar todo o processo do Programa Institucional de Assistência Estudantil;

h) Os casos omissos serão resolvidos pelos profissionais da Assistência Estudantil ou pela Comissão Interna de
Acompanhamento  da  Política  de Assistência  Estudantil  do  campus Cariacica,  ou  pela  direção  do  campus
quando necessário.

Ifes campus Cariacica

Cariacica, 29 de agosto de 2019.

Comissão Interna de Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil

Coord. de Apoio ao Ensino, Coord. de Execução Financeira, Coord. Geral de Assistência à 

Comunidade, Direção de Ensino, Coord. de Gestão Pedagógica, Enfermaria, 

Psicologia, Serviço Social e Diretoria de Ensino do campus Avançado Viana.



APÊNDICE I - EDITAL Nº 006/2019
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27 3246-1600

   Requerimento     de   Auxílios   da     Assistência     Estudantil     

NOME DO REQUERENTE: _______________________________________________________________

CURSO: ______________________________________________________________________________

PERÍODO:_________________TURNO:________________________TURMA:______________________

1. Solicito:

(   ) Auxílio Material Didático para a Semana de Ciência e Tecnologia - 2019

TERMO DE COMPROMISSO

1.  Declaro estar ciente das disposições presentes no Edital nº  06/2019 e, ainda,  das cláusulas
abaixo enumeradas as quais comprometo-me a cumprir integralmente, para que possa fazer jus a
participação no referido programa.

2. São Compromissos do discente para fins de participação nesse Edital:
I.  Entregar este Requerimento de Solicitação do Auxílio com o Termo de Compromisso do Discente. Em

caso de aluno adolescente, o referido termo deverá ser assinado também pelos responsáveis;

II. Entregar Relatório de Trabalho da SCT – 2019 (Apêndice II), listando os itens/serviços utilizados com a

apresentação das respectivas notas fiscais, assinatura dos membros do grupo e professor orientador;

III. Estar  cumprindo  todos os compromissos  dos programas da Política  de Assistência Estudantil  que

participa, conforme Termo de Compromisso assinado anteriormente.

Estando de acordo com essas disposições, comprometo-me a aceitá-las e cumpri-las.

Anexos: (  )Não (  )Sim. Quais?________________________________________

Data ___/____/_____

_________________________________________
Assinatura do requerente e responsável



APÊNDICE II - EDITAL Nº 006/2019

   

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS CARIACICA
Rod. Governador José Sette, 184 - Bairro Itacibá – 29150-410 – Cariacica – ES 

27 3246-1600

   R  elatório de Trabalho da Semana de Ciência e Tecnologia - 2019  

1.  TÍTULO DO TRABALHO:  _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

2.  ITENS E/OU  SERVIÇOS  UTILIZADOS  (Apresentar  cópia  legível  das  notas  fiscais  em  anexo.  Não  serão
considerados para custeio os itens, como gêneros alimentícios ou outros, que não tenham como objetivo a realização
do experimento principal do projeto proposto pelo grupo):

3. MEMBROS DO GRUPO:

NOME ASSINATURA

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Data: ___/___/_____

_______________________________

Assinatura e carimbo do professor orientador


