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A política de assistência estudantil e sua materialização legal, vigente por meio do 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) e estabelecido por decreto presiden-

cial em 2010, é apontada em diversos estudos acerca do tema como uma conquista resul-
tante da luta de movimentos sociais, especialmente o movimento estudantil, que tem lutado 

pela efetivação da assistência aos educandos como um direito.

A partir desse decreto presidencial, as ações voltadas à assistência estudantil – anteriormen-
te quase restritas a programas de bolsas – passaram a ser ampliadas, devendo ser executadas 
também pelos Institutos Federais (IFs), os quais foram incluídos no fi nanciamento destinado à 
assistência a estudantes. Tal ampliação abrange um leque maior de ações multidisciplinares, 
que, para além de auxílios materiais ou fi nanceiros, também estão relacionadas à promoção 
da saúde e ao apoio pedagógico e psicológico aos estudantes, entre outras medidas. Buscan-
do viabilizar a igualdade de oportunidades para o acesso e a permanência dos estudantes nas 
instituições de ensino, as ações que constituem a política de assistência estudantil devem ser 
entendidas como parte da política educacional e, portanto, também prioritá- rias para 
o êxito dos estudantes.

Sendo assim, decorridos quatro anos da implementação do Decreto-
-Lei n° 7.234 – de 19 de julho de 2010, que instituiu o Pnaes –, e no 
contexto de reconhecimento da necessidade de fortalecimento de sua 
implementação/execução no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), foi criada em 16 de junho de 
2014 a Diretoria da Rede de Assistência Estudantil (Dirae), por meio 
da Portaria n°0841/DGP/REITORIA, com o objetivo de sistematizar e 
acompanhar a execução da política de assistência estudantil junto 
aos campi. 

Nesse sentido, este manual foi desenvolvido para esclare-
cer os estudantes sobre os programas disponíveis e informá-
-los a respeito de como os acessar. Aqui serão apresentados 
os principais aspectos normativos e legais que fundamentam 
a assistência estudantil, necessários ao entendimento e à apli-
cação do direito educacional.

1 – HISTÓRICO
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, preconiza a educação como di-
reito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualifi cação para o trabalho.

Com esse propósito, no artigo 214, é estabelecido o Plano Nacional de Educação, de du-
ração decenal, objetivando articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração 
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como defi nir dire-
trizes, objetivos e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvi-
mento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Para isso, são realizadas ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: erradicação 
do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; melhoria da qualidade do ensino; 
formação para o trabalho; promoção humanística, científi ca e tecnológica do país; e estabele-
cimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto 
interno bruto.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que disciplina a educação em âmbito escolar – tem entre seus princípios 
fundamentais a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola (art. 3º). 
Apresenta também, em seu artigo 4º, os seguintes deveres do Estado: (i) assegurar a oferta de 
educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas 
às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condi-
ções de acesso e permanência na escola; e (ii) garantir atendimento ao educando, em todas as 
etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde, entre outros deveres. 

O Decreto-Lei n° 7.234/2010 – que dispõe sobre o Pnaes – tem como objetivo democra-
tizar e ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal, 
abrangendo os Institutos Federais de Educação, além de buscar reduzir as desigualdades sociais 
e assegurar o acesso, a permanência e o êxito dos alunos.

O Pnaes aponta que o público-alvo da assistência estudantil é prioritariamente o estudan-
te oriundo da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um 

salário-mínimo e meio, sem prejuízo dos demais requisitos fi xados pelas instituições federais 
de ensino superior.

A assistência estudantil se materializa por meio de programas referentes à oferta de 
auxílios, bolsas e atendimentos especializados.

2 – FUNDAMENTOS LEGAIS DA
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

te oriundo da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um 
salário-mínimo e meio, sem prejuízo dos demais requisitos fi xados pelas instituições federais 
de ensino superior.
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As ações de assistência estudantil do Pnaes deverão ser desenvolvidas nas seguintes áreas: 
I - moradia estudantil; II - alimentação; III - transporte; IV - atenção à saúde; V - inclusão digi-
tal; VI - cultura; VII - esporte; VIII - creche; IX - apoio pedagógico; e X - acesso, participação e 
aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades e superdotação (art. 3º, § 1º do DL 7.234/2010).

A vulnerabilidade socioeconômica é justificativa primeira do Pnaes, pois o parágrafo único 
do artigo 4º define que as ações de assistência estudantil devem considerar a necessidade de 
viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmi-
co e agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de 
condições financeiras.

O Estatuto da Juventude – Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013 –, em seu artigo 13, 
estabelece que as escolas e as universidades deverão formular e implantar medidas de demo-
cratização de acesso e permanência, inclusive programas de assistência estudantil, ação afirma-
tiva e inclusão social para os jovens estudantes.

Corroborando as leis e os objetivos supracitados, o Plano Nacional de Educação (PNE) – 
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 – é um instrumento do nosso Estado democrático de 
direito que orienta a execução e o aprimoramento de políticas públicas do setor. No PNE estão 
definidas as metas para o ensino em todos os níveis a serem executadas nos próximos dez anos.

A fim de que se alcance a meta três¹ do PNE, foram criadas estratégias, como, por exemplo, 
estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos 
jovens beneficiários de programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequ-
ência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como no que diz respeito 
a situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do 
trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude. Além disso, promo-
ver a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em articulação com os serviços 
de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude.

1. Uma das metas importantes para a assistência estudantil é a universalização do atendimento escolar para toda a po-
pulação de 15 a 17 anos e, até o final do período de vigência desse PNE, elevar para 85% a taxa líquida de matrículas no 
ensino médio.
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Outra meta importante do PNE é fomentar a qualidade da educação básica em todas as eta-
pas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a alcançar as 
médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

São estratégias adotadas para o êxito dessa segunda meta: (i) garantir transporte gratuito 
a todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, 
mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações 
definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e financia-
mento compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos entes fede-
rados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada 
situação local; (ii) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as 
etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 

Destacam-se ainda outras metas do PNE, a saber:

• Universalizar (para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação) o acesso à educação básica e ao 
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, 
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados;

• Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma 
a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica.

Esses são, portanto, alguns dos principais aspectos normativos e legais que fundamentam a 
assistência estudantil, indispensáveis à compreensão de princípios que levem ao entendimento 
dessa política como um marco no processo de construção de cidadania e de garantia do direito 
à educação. 
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3.1 OBJETIVOS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFRJ 

• Universalizar a assistência ao estudante;
• Democratizar o acesso, com divulgação ampla dos critérios e dos benefícios, serviços, pro-

gramas e projetos, bem como dos recursos oferecidos pela instituição;
• Promover a igualdade de condições para acesso, permanência e êxito nos cursos;
• Garantir a formação plena do estudante, resguardando a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
• Zelar pela formação humanística e pelo preparo para o exercício pleno da cidadania.

A assistência estudantil objetiva promover ações que contribuam para o acesso, a per-
manência e o êxito dos estudantes, com vistas à inclusão social, à formação omnilateral, à 

produção do conhecimento e à melhoria do desempenho acadêmico e do bem-estar integral 
do educando.

A Rede de Assistência Estudantil no âmbito do IFRJ conta com um Comitê-Gestor Local em 
cada campus, responsável pelas ações voltadas à assistência estudantil no próprio campus, 
e com a Diretoria da Rede de Assistência Estudantil (Dirae), com equipe multidisciplinar, que 
acompanha e sistematiza a execução da política de assistência estudantil junto aos campi.

A Dirae realiza reuniões mensais com representações estudantis de todos os campi (grêmios, 
centros acadêmicos etc.) e o reitor do IFRJ, a fim de ouvir os estudantes e promover o diálogo 
direto entre eles acerca de informes, demandas, questionamentos, esclarecimentos, propostas e 
encaminhamentos pertinentes. 

3 –  ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL DO IFRJ



9

3.3 PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

3.3.1 Programas de Auxílio-permanência 

O programa tem como estratégia desenvolver ações que favoreçam a permanência dos estu-
dantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os estudantes, de acordo com a própria 
demanda, podem contar com uma ou mais das seguintes modalidades de auxílios:

- Auxílio-transporte – Visa auxiliar financeiramente o custeio de deslocamento do estudante 
no trajeto entre o domicílio e a instituição de ensino. Serão contemplados prioritariamente os 
alunos cujo município onde resida e/ou estude não ofereça a gratuidade do transporte;

- Auxílio-moradia – Objetiva contribuir com as despesas mensais referentes à moradia do es-
tudante oriundo de outro estado/município e\ou que seja natural do município onde se localiza 
o campus, mas que não possua vínculos familiares;

- Auxílio-alimentação – Visa oferecer condições para o atendimento das necessidades de 
alimentação básica dos estudantes do IFRJ, de modo a contribuir para sua permanência e con-
clusão de curso na instituição;

- Auxílio didático – Concede apoio para cópias e impressões de materiais didáticos específicos 
do curso ou para atender às necessidades educacionais específicas, bem como para os demais 
materiais de uso escolar.

3.3.2   Programas de Bolsas 

Entende-se como um instrumento para a melhoria do ensino e da aprendizagem, por meio 
de práticas e experiências pedagógicas que visem fortalecer a articulação entre teoria e prática, 
aprofundar a integração curricular e promover a cooperação mútua entre discentes e docentes. 
Os programas oferecidos são:

3.2 PRINCÍPIOS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFRJ 
 
• Contribuir para o acesso, a permanência e o êxito acadêmico dos estudantes, com vistas à 

democratização do ensino;
• Assegurar aos estudantes igualdade de oportunidades no exercício das atividades acadêmi-

cas;
• Proporcionar ao estudante, com necessidades educativas específicas, as condições necessá-

rias para seu desenvolvimento acadêmico;
• Contribuir para a promoção do bem-estar integral dos estudantes;
• Promover ações para minimizar a retenção e a evasão escolar;
• Estimular a formação integral dos estudantes, incentivando a criatividade, a reflexão crítica, 

as atividades e os intercâmbios: cultural, esportivo, artístico, político, científico e tecnológico;
• Difundir os valores de liberdade, igualdade, democracia e solidariedade.
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Bolsa de Atividades – Benefício oferecido ao discente para a execução de atividades relacio-
nadas à formação acadêmica do estudante no IFRJ, cuja carga horária semanal não poderá 
exceder 20 horas;

Bolsa de Monitoria – Bolsa remunerada (com carga horária de 12, 16 ou 20 horas de trabalho 
semanais) para que o estudante, em conjunto com o professor, desenvolva atividades e ações 
que potencializem o processo de ensino–aprendizagem em sala de aula;

Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – Benefício que visa ao desenvolvimento do 
pensamento científico e à iniciação à pesquisa de estudantes do ensino médio técnico e da 
graduação, a fim de estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, 
ampliando as competências necessárias à formação profissional. O programa contempla as 
seguintes modalidades:

•	 Programa	Institucional	de	Bolsas	de	Iniciação	Científica	(Pibic)	– Bolsa remunerada (com 
carga horária de 20 horas de trabalhos semanais), a fim de estimular o treinamento dos estu-
dantes de graduação, regularmente matriculados na instituição, sendo destinada à atividade 
de pesquisa científica básica, tecnológica ou sociocultural;

•	 Programa	Institucional	de	Bolsas	de	Iniciação	em	Desenvolvimento	Tecnológico	e	Ino-
vação	(Pibiti)	–	Bolsa remunerada (com carga horária de 20 horas de trabalhos semanais), 
destinada aos estudantes de graduação ou da educação profissional técnica de nível médio, 
regularmente matriculados na instituição, visando ao desenvolvimento da pesquisa tecnológica 
ou sociocultural a fim de favorecer a transferência de novas tecnologias e inovação;

•	 Programa	 Institucional	 de	 Bolsas	de	 Iniciação	Científica	 Júnior	 (Pibic	 Júnior)	 –	Bolsa 
remunerada, com carga horária de 12 horas de trabalhos semanais voltados para o desenvol-
vimento do pensamento científico e a iniciação à pesquisa de estudantes da educação profis-
sional técnica de nível médio do IFRJ;

•	 Programa	Institucional	Voluntário	de	Iniciação	Científica	e	Tecnológica	(Pivict)	– Progra-
ma não remunerado, com carga horária de 12 a 20 horas de trabalhos semanais. Destinado 
ao desenvolvimento de pesquisa básica, tecnológica ou sociocultural, o programa é dirigido a 
estudantes de graduação ou da educação profissional técnica de nível médio, regularmente 
matriculados no IFRJ;

•	 Bolsas	vinculadas	a	projetos/programas	de	incentivo	à	aprendizagem	–	Destinadas a 
estudantes participantes de projetos/programas institucionais com atividades voltadas para o 
ensino, a pesquisa e/ou a extensão.
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3.3.3 Programas de Atendimento Especializado aos Estudantes

Programas que pretendem desenvolver ações de acompanhamento integral aos estudantes, a 
saber: 

- Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas – O Núcleo 
de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (Napne) é responsável por ela-
borar e ampliar programas e projetos referentes à acessibilidade, orientação e mobilidade de 
estudantes com necessidades educacionais específicas;

- Programa de Assistência à Saúde – Oferece orientação e atendimento de saúde aos estu-
dantes do IFRJ, visando à prevenção de doenças e ao bem-estar dos estudantes;

- Programa de Acompanhamento Psicossocial e Pedagógico – A Coordenação Técnico-
-Pedagógica (CoTP) de cada campus é responsável pelo acompanhamento psicossocial e peda-
gógico do estudante;

- Programa de Incentivo à Formação Cultural, Esporte e Lazer – Promove atividades cul-
turais, esportivas e de lazer, contribuindo para o processo de formação integral, a melhoria da 
qualidade de vida e a ampliação da integração social da comunidade escolar;

- Programa de Incentivo à Formação da Cidadania – Oferece condições para que o estu-
dante se integre ao contexto institucional, participando politicamente das instâncias de discussão 
e deliberação, preparando-o para o bom desempenho acadêmico e a formação cidadã integral;

- Programa de Incentivo à Participação em Eventos Acadêmicos, Intercâmbios e Ativi-
dades Culturais – Destina recursos que possibilitem a participação dos estudantes em eventos 
e atividades técnico-científicas e culturais, visando ao aprimoramento de sua formação acadê-
mica, profissional e cultural;

- Programa de Isenção de Taxa – Visa atender à comunidade externa por meio de análise das 
solicitações de isenção de taxas de inscrição nos processos seletivos, concedendo isenção total 
ou parcial, de acordo com a situação socioeconômica do candidato;

- Programa de Acompanhamento dos Estudantes Inseridos no PAE – Objetiva promover 
acompanhamento social dos estudantes ingressos nos programas de assistência estudantil.

3.3.4   Programa de Moradia e Alimentação 

Ofertado nos campi que possuem alojamento e restaurante para os estudantes, o programa 
concede moradia a alunos não residentes na cidade do campus em que estudam, proporcionan-
do-lhes a inserção na comunidade acadêmica. A oferta de alimentação por meio de refeitórios 
tem por objetivo levar os estudantes a se alimentarem de maneira saudável dentro do Instituto 
– o que promove melhorias no desempenho acadêmico dos discentes e os ajuda na prática de 
hábitos saudáveis. 
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4.1 PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA ES-
TUDANTIL

O processo seletivo para bolsas será regido por editais específicos em cada campus e divul-
gados amplamente pelo sítio institucional (página do IFRJ), bem como por cartazes afixados nos 
campi.

O processo seletivo para o Programa Auxílio-Permanência ocorrerá mediante inscrição do 
estudante, seguida de análise pelo Comitê-Gestor Local de cada campus.

A inscrição no Programa de Auxílio-Permanência será realizada por meio do preenchimento 
do Formulário de Avaliação Socioeconômica – a ser entregue no campus e/ou encaminhado 
por meio eletrônico, conforme orientação do Comitê-Gestor Local –, sendo confirmada somente 
mediante a entrega de toda a documentação exigida.

4.1.1 Relação dos Documentos a Serem Apresentados no Ato das Inscrições

A) Documentos de identificação
- Cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento de todos os membros integran-

tes do grupo familiar;
- Cópia do CPF de todos os integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos e do estudante 

candidato ao auxílio.

B) Documentos Financeiros

4 – COMO PARTICIPAR DOS 
PROGRAMAS E DAS BOLSAS
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C) Documentos Diversos

Para candidatos que residam com os pais: certidão de casamento ou comprovação de existência 
de união estável dos pais (se for ocaso) ou certidão de casamento averbada com separação ou 
divórcio;

Certidão de óbito, no caso do óbito do pai e/ou da mãe e/ou do cônjuge, quando estes fizerem 
parte do grupo familiar;

Última declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) contendo todas as páginas com o 
recibo de entrega do estudante, dos pais ou do cônjuge e de demais mantenedores da família 
ou, se for o caso, declaração de isenção (escrita de próprio punho) de todos os integrantes do 
grupo familiar maiores de 18 anos.

D) Condições e Moradia do Grupo Familiar

Cópia do comprovante de residência: conta de água, energia elétrica, gás ou telefone fixo.
Entregar os seguintes documentos, de acordo com o tipo de moradia descrito a seguir:
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E) Bens do Grupo Familiar

Veículos: certificado de registro e licenciamento dos veículos automotores ou do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), registrados em nome dos integrantes do grupo 
familiar;

Imóveis não utilizados como moradia: Certidão de Registro de Propriedade ou Contrato de 
Compra e Venda do Imóvel;

Declaração de ocupação do espaço pelo grupo familiar (de próprio punho ou de associação de 
moradores).

F) Despesas com Saúde e Educação do Grupo Familiar

Saúde: comprovante de despesas com doenças crônicas e laudo médico original datado dentro 
do período de um ano; carnês ou boletos bancários dos gastos com plano de saúde e/ou tra-
tamento; em caso de pessoas com deficiência na família, apresentar laudo médico atestando a 
espécie e o grau de deficiência;

Educação: carnê ou boleto de mensalidade das instituições de ensino; declaração de escola 
particular comprovando que o candidato estudou na condição de bolsista integral, comprovante 
de pagamento de creche ou cuidador de crianças menores de cinco anos.

4.1.2 Critérios de Seleção

No processo de seleção dos alunos, serão utilizados critérios de cunho social e econômico. 
No que diz respeito aos critérios econômicos, será adotado o critério estabelecido pelo Pnaes no 
Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre a prioridade no atendimento aos 
estudantes oriundos da rede pública de educação básica e com renda familiar per capita de até 
um salário-mínimo e meio.

A seleção socioeconômica será realizada pelos Comitês-Gestores Locais, com base em cri-
térios técnicos específicos. A inscrição dos discentes no Programa de Auxílio-Permanência será 
realizada por meio de edital, divulgado na página da Assistência Estudantil (http://www.ifrj.edu.
br/assistencia-estudantil), observada a disponibilidade orçamentária e financeira destinada a 
essa finalidade, respeitando-se a ordem dos estudantes que constarão na fila de espera.

A ordem de alocação dos estudantes na fila de espera respeitará os critérios que serão defi-
nidos pelo Comitê-Gestor Local em consonância com os critérios descritos no Regulamento da 
Assistência Estudantil do IFRJ.

A equipe gestora poderá, caso julgue necessário, convocar os pré-selecionados para entrevis-
ta social e/ou realizar visita domiciliar com o intuito de complementar informações necessárias 
à elaboração do parecer técnico que subsidiará a concessão ou não dos benefícios.

É de responsabilidade do discente ou de seu responsável legal acompanhar o resultado da 
inscrição e a lista de espera, buscando informações junto ao Comitê-Gestor Local do campus 
correspondente.
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4.2 PROCESSO DE SELEÇÃO | PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL

O Programa de Moradia Estudantil é destinado aos alunos regularmente matriculados em 
cursos regulares no campus que possui alojamento, prioritariamente com renda familiar per 
capita de até um salário-mínimo e meio nacional vigente.

A seleção para esses programas é realizada por meio de editais específicos, abertos e divul-
gados pelo campus, respeitando-se o critério socioeconômico.  Deverá ser estabelecida a ordem 
de classificação de acordo com o quantitativo de vagas oferecidas.

Os interessados deverão formalizar a inscrição por meio do preenchimento de formulário e 
da apresentação da documentação relacionada no edital. 

4.3 PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSAS

São abertos editais destinados a identificar e selecionar estudantes regularmente matricu-
lados em cursos de nível médio e técnico para auxiliar no desenvolvimento dos cursos e/ou 
disciplinas ofertadas pelo IFRJ, no aspecto teórico/prático, visando à melhoria do processo ensi-
no–aprendizagem dos educandos.

Podem candidatar-se às bolsas os estudantes que atendam aos requisitos especificados nos 
editais dos respectivos campi, estando um regulamento geral em processo de sistematização.

2. Conforme Resolução n° 3.518/2007 do Banco Central do Brasil, que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de ser-
viços por parte das instituições financeiras, o aluno não deverá pagar tarifas bancárias por essa conta. Certas modalidades de 
contas bancárias (de serviço básico) não cobram tarifas (tais como no Banco do Brasil ou como a “Conta Fácil” da Caixa Eco-
nômica Federal, podendo esta última ser aberta em qualquer agência ou em casa lotérica, mediante a apresentação do CPF, 
identidade e comprovante de residência).

Poderá ser concedido auxílio emergencial a estudantes que momentaneamente necessitem 
de apoio financeiro para conseguir continuar suas atividades acadêmicas. A cada 30 dias, será 
avaliada a necessidade de manutenção do auxílio.

O resultado da análise socioeconômica será divulgado no sítio institucional e por meio de 
documento a ser afixado em cada campus.

O fato de o discente ter efetuado corretamente a inscrição não lhe garante o recebimento de 
auxílio, uma vez que a designação dos benefícios será pautada em indicadores socioeconômicos 
e recursos disponíveis.

O pagamento das bolsas com remuneração e auxílios será repassado por depósito 
em conta-corrente. Desse modo, é necessário que o aluno tenha uma conta-corrente 
individual (não serão aceitas contas do tipo poupança, contas com mais de um titular 
ou abertas com CPF diferente do CPF do beneficiário)². 

A instituição deverá emitir ofício para que o aluno abra sua conta-corrente. 

Conforme o artigo 5º do Regulamento da Assistência Estudantil do IFRJ, em seu § 2º, 
o estudante poderá acumular auxílios ou acumular uma bolsa com auxílios; todavia, 
não será permitido o acúmulo de bolsas.
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Os dados internos levantados pela Dirae desde 2014 (sobre as necessidades de assis-
tência aos estudantes do IFRJ) apontam que o apoio à alimentação dos estudantes é essen-

cial, visto que o total de horas de estudos, somado ao tempo gasto para o trajeto casa–campus 
e campus–casa, requer a realização, no horário destinado aos estudos, de pelo menos uma das 
refeições principais, o que onera o orçamento familiar.

Alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacional-
mente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25), sendo inerente à dignidade 
da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Fede-
ral, devendo o poder político adotar as políticas e ações necessárias para promover e garantir 
a segurança alimentar e nutricional da população, como disposto na Lei n° 11.346, de 15 de 
setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

6 – INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O aluno deverá atender aos seguintes requisitos:

• Estar devidamente matriculado em cursos regulares presenciais e semipresenciais do IFRJ;

• Ter (para a permanência no programa) frequência mensal igual ou superior a 75% (setenta 
e cinco por cento) do total das aulas ministradas, sendo o auxílio interrompido em caso de 
trancamento, abandono, cancelamento ou conclusão do curso;

• A interrupção de qualquer auxílio ou bolsa, após a constatação de omissão ou inconsistên-
cia de dados referentes à realidade socioeconômica familiar, ocorrerá sem prévio aviso, por 
meio de indeferimento ou cancelamento do benefício a qualquer tempo;  

• Cada discente incluído no Programa de Auxílio-Permanência deverá atualizar anualmente os 
documentos relacionados à renda/despesa pessoal e familiar, bem como apresentar a cada 
semestre o comprovante de matrícula.

5 – COMO MANTER AS BOLSAS E OS AUXÍLIOS
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Nesse contexto, o Programa Nacional de Alimentação Escolar – Resolução do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação (FNDE) nº 32 de 10 de agosto de 2006 – contribui para 
o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a 
formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar e de 
ações de educação alimentar e nutricional.

Deverão ser atendidos pelo Programa de Alimentação os alunos de toda a educação básica 
(que, segundo a Lei nº 9.394/1996, é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental 
e pelo ensino médio) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitá-
rias (conveniadas com o poder público), por meio da transferência de recursos financeiros.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem caráter suplementar, como prevê o artigo 
208, incisos IV e VII, da Constituição Federal, quando determina que o dever do Estado (ou 
seja, das três esferas governamentais: União, estados e municípios) com a educação é efetivado 
mediante a garantia de “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos 
de idade” (inciso IV) e “atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 
por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde” (inciso VII). O FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, é o 
responsável pela normatização, assistência financeira, coordenação, acompanhamento, moni-
toramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do programa.

Uma segunda ordem de prioridade na assistência estudantil é a oferta ou complementação 
das passagens de transporte público para acesso aos campi, com a finalidade de assegurar a 
permanência e o êxito dos estudantes. Nos casos dos cursos cobertos pelas legislações que ga-
rantem o passe livre, o controle do número de passagens e/ou outras formas de cerceamento 
do acesso ao transporte (horários restritos de uso do ônibus e impedimento da entrada de alu-
nos nas atividades acadêmicas realizadas nos fins de semana) inviabilizam a participação plena 
dos estudantes nas atividades curriculares. Soma-se a esse fato a ausência de legislação que 
garanta gratuidade de transporte público aos alunos de ensino médio/técnico/superior da rede 
pública federal – compondo, assim, os principais desafios enfrentados pelos campi de diversos 
municípios do estado do Rio de Janeiro submetidos às respectivas leis que os regem.

A Lei nº 3.339/1999, em seu artigo 1°, diz: “Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, às 
pessoas portadoras de deficiência e aos alunos de 1° e 2° graus uniformizados da rede pública 
municipal, estadual e federal é assegurada a gratuidade nos transportes coletivos urbanos in-
termunicipais no território do Estado do Rio de Janeiro”.

A vigência da concessão desses benefícios está vinculada e condicionada ao período de con-
cessão dos recursos orçamentários destinados pelo Ministério da Educação/Secretaria de Edu-
cação Profissional e Tecnológica (MEC/Setec) da Ação Orçamentária nº 2.994, que versa sobre 
a assistência ao estudante da educação profissional e tecnológica.

Nesse sentido, a Dirae vem promovendo ações para intensificar a garantia de alimentação 
e transporte aos estudantes do IFRJ. Tais medidas, contudo, necessitam da participação efetiva 
também dos estudantes. 

Participe, cobre e acompanhe!
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Diretoria da Rede de Assistência Es-
tudantil do IFRJ – Dirae

ifrj.edu.br/node/3959

Programa Nacional de Assistência Estudan-
til       
portal.mec.gov.br/pnaes

Regulamento da Assistência Estudantil do 
IFRJ   
www.ifrj.edu.br/webfm_send/6766

Estatuto da Criança e do Adolescente          
www.ceca.ba.gov.br/files/eca pdf.pdf

Estatuto da Juventude    
craspsicologia.files.wordpress.com/2013/10/
estatuto-da-juventude-_-2013.pdf

Estatuto do Idoso         
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/
L10.741.htm

Lei Maria da Penha       
adcon.rn.gov.br/ACERVO/spmrn/DOC/
DOC000000000076385.PDF

Legislação LGBT    
http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/legislacao

Plano Nacional de Educação
www.observatoriodopne.org.br/uploads/refe-
rence/file/439/documento-referencia.pdf

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional
portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_
ldbn1.pdf

Lei do Passe Livre Estadual – Lei nº 
3.339/1999
alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a-
61011032564fe0052c89c/d9caad983c72b084
032568570070c59e?OpenDocument

Passe Livre – Lei nº 4.510/2005
alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/69d90307244

602bb032567e800668618/3b714281166c970
483256f89006d268c?OpenDocument
Circular do Banco Central      
www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2007/pdf/
res_3518_v4_P.pdf

Atendimento Social no Rio de Janeiro
www.rio.rj.gov.br/web/smds/
exibeConteudo?id=2813679
www.rio.rj.gov.br/web/smds/
exibeConteudo?id=2813694
infanciaejuventude.tjrj.jus.br/informacoes/docs/
relacao-creas.pdf

Atendimento de Saúde e Psicológico no Rio 
de Janeiro 
msm.mp.rj.gov.br/wp-content/uploa-
ds/2013/01/CAPs.pdf

Comissão de Educação da Alerj    
lgama@alerj.rj.gov.br

Comissão de Educação da Câmara Federal    
www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/co-
missoes/comissoes-permanentes/ce

Comissão de Educação do Senado
www.senado.gov.br/atividade/comissoes/comis-
sao.asp?origem=&com=47

Federação Nacional dos Estudantes do En-
sino Técnico – Fenet
fenetbrasil.blogspot.com.br/

União Nacional dos Estudantes – UNE
www.une.org.br/

União Estadual dos Estudantes – UEE    
ueerio.blogspot.com.br/

União Brasileira dos Estudantes Secunda-
ristas – Ubes  
ubes.org.br/

Assembleia Nacional dos Estudantes – Livre 
(Anel)
anelonline.com/

7 – LINKS ÚTEIS
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