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Portaria n.º 117, de 01 de Dezembro de 2014. 

 

A DIRETORA GERAL “PRO TEMPORE” DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS CONFRESA, no 

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria/IFMT n.º 1.591 de 28 de Agosto de 2014, 

Considerando as determinações impostas pelo art. 3º, da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

Considerando o disposto na Resolução do CONSUP/ IFMT Nº 002, de 24 de Janeiro de 2012 e 

Resolução do CONSUP/ IFMT Nº 024 de 27 de Abril de 2012;  

Considerando as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, para 

assegurar a igualdade de condições de acesso e permanência dos discentes no IFMT- Campus 

Confresa; 

RESOLVE: 

 

I - Instituir o regulamento de funcionamento do Programa de Assistência Estudantil, 

para os estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - 

Campus Confresa e dar outras providências. 

 

TITULO I 

DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

Art. 1 – O Programa de Assistência Estudantil tem por objetivos: 

I – Contribuir para a permanência e a conclusão de cursos com êxito pelos estudantes do 

IFMT- Campus Confresa, com vistas à inclusão social e democratização do ensino; 

II – Proporcionar ao estudante com necessidades específicas as condições necessárias 

para o seu desenvolvimento acadêmico, conforme legislação vigente; 

mailto:gabinete@cfs.ifmt.edu.br


 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO. 

CAMPUS CONFRESA - GABINETE DA DIREÇÃO GERAL  

Portaria 117/2014 Página 2 de 15 

 

 
Av. Vilmar Fernandes, n.º 300, Setor Santa Luzia, Confresa - MT CEP: 78.652-000, Fone: (66) 3564-2621 

e-mail: gabinete@cfs.ifmt.edu.br 

III - Assegurar a prestação de serviços com igualdade e/ou equidade, considerando as 

diferenças de classe social, gênero, etnia/cor, religião, orientação sexual, idade e condições físicas 

e psíquicas. 

TITULO II 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DO PROGRAMA 

 

Art. 2 – A gestão e supervisão do Programa de Assistência Estudantil no Campus 

Confresa, será realizada através da Coordenação de Assistência Estudantil- CAE. 

 

Art. 3 – A Direção - Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso, Campus Confresa, designará através de Portaria uma Comissão Permanente, que 

será composta por 04 (quatro) servidores, responsável por acompanhar e analisar os processos de 

seleção dos alunos candidatos ao benefício. 

Parágrafo Único- Por se tratar de uma grande quantidade de benefícios, a Direção 

Geral, quando necessário poderá designar através de Portaria mais membros para auxiliar a 

comissão permanente;  

 

Art. 4 – O Programa de Assistência Estudantil destina-se a estudantes devidamente 

matriculados nas diversas modalidades de ensino ofertadas pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Confresa, que comprovem atender os critérios 

estabelecidos na presente norma. 

 

TITULO III 

DAS AÇÕES E SUAS REGULAMENTAÇÕES 

 

Art. 5 – O programa prevê ações em dois eixos norteadores sendo: 
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I- Ações de caráter específico: Visam atendimento ao estudante em situação de 

vulnerabilidade social e serão usados critérios para seleção dos alunos baseados na carência 

socioeconômica, bem como, no que preceitua o Decreto nº 7.234, de 19/07/2010:  

a) Moradia;  

b) Alimentação;  

c) Transporte;  

d) Acesso a participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 

 

§1º – A concessão dos benefícios das ações de caráter específico elencados será 

instrumento de estímulo aos estudantes que possuam renda per capta de até 1,5 (Um Salário 

Mínimo e Meio), visando melhores condições de alimentação, aprendizagem, locomoção e 

acomodação. 

 

II- Ações de caráter geral: Visam atender preferencialmente, a toda a comunidade 

discente:  

a) Atenção a Saúde;  

b) Inclusão Digital;  

c) Apoio a Cultura; 

d) Apoio ao Esporte e Lazer. 

e) Apoio Pedagógico; 

 

§2º - A concessão dos benefícios das ações de caráter geral, elencados, será instrumento 

de estímulo aos estudantes que conseguiram preencher os pré-requisitos solicitados em editais 

específicos. 
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Art. 6 - Moradia: Visa assegurar moradia aos discentes em condições de 

vulnerabilidade social ofertando alojamento a menores de outros municípios ou da zona rural do 

município de Confresa que não possuem vínculos familiares na cidade; 

I- Assegurar auxílio financeiro para estudantes menores de idade excedentes do número 

de vagas no alojamento, que sejam de outros municípios e/ou que sejam residentes no município 

de Confresa MT, mas não possuem vínculos familiares na cidade, e que comprovem carência 

socioeconômica. 

II - Auxilio financeiro a estudantes maiores de idade, que sejam de outros municípios 

e/ou que sejam residentes no município de Confresa - MT, mas não possuem vínculos familiares 

na cidade, e que comprovem carência socioeconômica. 

III - O número de estudantes atendidos ficará a critério da demanda e do orçamento do 

Campus Confresa; 

IV - O valor das despesas com moradia será calculado de acordo com a realidade da 

cidade de Confresa MT, e informado em edital específico; 

V – A duração do benefício será de 11 meses podendo ser prorrogada anualmente, 

mediante análise socioeconômica realizada pela CAE, serviço de psicologia e assistente social; 

VI – Os pais ou responsáveis pelo estudante menor de idade deverão assinar um Termo 

de Compromisso, no qual declaram estar ciente de que o não cumprimento das obrigações 

estabelecidas no programa acarretará no desligamento do aluno do benefício; 

 

Art. 7 – Auxilio Alimentação: Refere-se à concessão de refeição gratuita para 

estudantes que comprovem carência socioeconômica, e são subdivididas em duas modalidades: 

I - Alimentação I: Auxílio Alimentação referente a café da manhã, Almoço e janta de 

forma gratuita a estudantes alojados no campus Confresa 

II - Alimentação II: Auxílio alimentação referente ao café da manhã e almoço de forma 

gratuita a discentes em condições de vulnerabilidade social. 
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Art. 8 – Transporte: Destinado aos estudantes que atendem a critérios sócios 

econômicos e trata-se de concessão de auxilio financeiro para que os mesmos se locomovam para 

o Campus; 

I - O estudante que tiver condições de acesso garantidas por ações oriundas de 

iniciativas municipais, estaduais não poderão ser beneficiados por este auxílio; 

II - A concessão do benefício fica restrita durante todo o período letivo, conforme 

calendário escolar vigente no ano, exceto para aqueles estudantes que necessitam permanecer no 

Campus, em período não letivo; 

III - O número de estudantes atendidos ficará a critério da demanda e do orçamento do 

Campus Confresa; 

IV - O valor das despesas com transporte será calculado de acordo com a realidade da 

cidade de Confresa MT. 

 

Art. 9 - Acesso a participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação: Tem por 

finalidades subsidiar ações que garantam aos estudantes com necessidades específicas condições 

que permitam o acompanhamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão na Instituição; 

São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 

demais pessoas. (Art. 2º do decreto nº 7.612 de 17 de novembro de 2011); 

Objetivando assegurar adequações e apoio para os alunos público-alvo tenha êxito, serão 

adotadas as seguintes ações: 

a) Identificar os alunos com necessidades específicas; 

b) Garantir as adaptações dos recursos institucionais, material pedagógico, currículo e 

equipamentos; 
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c) Assegurar adaptação de provas, tempo adicional para realização das mesmas, desde que 

previamente solicitado; 

d) Fomentar projetos de pesquisa e extensão voltados para a Educação Inclusiva; 

 

Art. 10 – Atenção a Saúde: Visa prestar serviços em ações de prevenção, promoção, 

tratamento e vigilância à saúde da comunidade discente nas seguintes formas:  

I – Prevenção a fatores de risco: Campanha de vacinação, doação de sangue, prevenção 

das doenças sexualmente transmissíveis, saúde bucal, higiene corporal e orientação nutricional; 

II – Aconselhamento Psicológico: Processo interativo, caracterizado por uma relação 

única entre psicólogo e estudante, que prioriza os aspectos psicológicos envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem e que leva o estudante a mudanças em uma ou mais áreas da sua existência 

por meio de: 

a) Entrevista inicial com estudante, que busque o serviço espontaneamente ou por meio de 

encaminhamento, com o objetivo de acolhimento e identificação dos problemas e 

dificuldades; 

b) Orientação de pais, no caso de aconselhamento de adolescente, bem como em outros 

casos em que se fizer necessário, com o objetivo de proporcionar a estes, informações 

relevantes sobre o estado psicológico do estudante, facilitando a elaboração de estratégias 

que o ajudem na superação das dificuldades apresentadas; 

c) Encaminhar aos serviços de atendimento prestados, preferencialmente, pela rede pública 

de saúde, os casos em que se verifique por meio de avaliação psicológica, que o problema 

apresentado pelo estudante extrapole a capacidade de atendimento na escola, dado a 

complexidade de alguns fenômenos das categorias dos transtornos mentais e de 

comportamento; 

d) Os encaminhamentos de alunos para atendimento psicológico realizados por professores 

ou técnicos administrativos do Campus Confresa, deverá ser feito por escrito, em 
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documento fornecido pelo Serviço de Psicologia, na qual consta o nome do aluno, curso e 

ano, motivo do encaminhamento e assinatura do solicitante; 

e) Seguro de Vida: Visa a contratação de empresa especializada na venda de apólice de 

seguro para alunos matriculados em qualquer curso do Campus Confresa.  

 

§1º- Dentro das possibilidades financeira e orçamentária, para fortalecer as ações de 

atenção à saúde, deve-se possibilitar a criação de condições adequadas que permitam a 

implantação das ações propostas, como compras de insumos, pequenos equipamentos e 

ferramentas, fortalecendo assim a legitimação no reconhecimento da melhoria da promoção a 

saúde; 

§2º - Através do PNAES o campus poderá criar convênios com o Sistema Único de Saúde 

(SUS), ou serviços alternativos, para o encaminhamento de usuários que necessitem de 

assistência à saúde de nível mais complexo.  

§3º Poderá ser concedido auxílio transporte e alimentação para tratamento mais específico 

de saúde quando o município não oferecer. 

 

Art. 11 – Inclusão Digital: Promover ações que possibilitem aos estudantes o acesso a 

tecnologia digital; 

 

Art. 12 – Cultura: Destinado a ações que promovam a ampliação do universo sócio-

cultural e artístico dos estudantes, contribuindo assim para a formação física e intelectual e como 

elementos de inclusão social colaborando na formação do cidadão jovens e adultos através de 

cursos, oficinas e/ou atividades como:  

a) Apresentações e oficinas que darão origem a grupos culturais; 

b) Semana da cultura afro-brasileira; 

c) Curso de extensão de libras; 

d) Curso de língua estrangeira; 
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e) Oficinas de informática; 

f) Oficinas de música; 

g) Oficina de arte; 

h) Oficinas de dança; 

i) Oficinas de fotografia; 

j) Oficinas de vídeos; 

 

Art. 13 – Esporte: Subsidiar ações destinadas aos estudantes por meio de socialização e 

promoção de lazer, além do treinamento e a participação a campeonatos das equipes 

representativas tais como: 

a) Jogos estudantis do IFMT nas diversas modalidades esportivas, campeonatos internos do 

campus e intercampi; 

b) Jogos estudantis entre Institutos  

c) Atividades de socialização estudantil fora do campus para alunos internos.  

Art. 14 – Apoio Pedagógico: Ações destinadas aos estudantes que necessitem de 

acompanhamento e apoio pedagógico em seu desenvolvimento integral: 

I-Bolsa proeja: Ajuda de custo para alunos e tem como objetivo contribuir para a 

permanência e o êxito escolar dos estudantes matriculados nos Cursos Técnicos de Nível Médio 

Integrado na modalidade de Educação de Jovens e adultos (PROEJA), visando à promoção e 

inclusão social e elevação da escolaridade; 

II- Ajuda de custo para os discentes na participação de eventos científicos, tecnológicos, 

culturais e     esportivos de representação institucional do IFMT, a ser realizado fora do 

município de Confresa: Compreende-se por eventos científicos, tecnológicos, culturais  

esportivos de representação institucional aqueles que contemplam atividades curriculares e 

extracurriculares que possibilitam ao discente aumento de conhecimentos que possam contribuir 

para a sua formação pessoal e profissional, constituindo-se como meio de ampliação curricular, 
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de experiências e vivencias acadêmicas. Com regras norteadas pela Portaria nº 069 de 07 de 

novembro de 2013. 

III- Monitorias de disciplinas e setores de produção e manutenção;  

a) Ajuda de custo a aluno que deverão colaborar e executar as atividades referentes a 

disciplina ao qual foi aprovado em edital específico; 

b) Ajuda de custo a alunos que colaboram e executam atividades  de conservação do  setor 

ao qual foi aprovado para monitorar, em edital específico, em finais de semana e feriados, 

além das atividades normais, devendo disponibilizar de horário para dedicação ao 

cumprimento das atividades, inclusive no período de férias. 

IV - Apoio a projetos de iniciação científica e extensão; 

V- Auxilio Material Didático-pedagógico: Visa atender aos discentes que necessitem de 

apoio para aquisição de materiais didático-pedagógico, através do fornecimento desse material ou 

concessão de auxílio financeiro;  

 

§ 1º – O número de Bolsas será determinado pela Direção Geral do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Confresa, de acordo com a 

disponibilidade orçamentária do respectivo ano. 

 

§ 2º - A duração e renovação dos benefícios ficarão vinculadas: 

I – Ao tempo padrão de duração do curso, conforme previsto no Regulamento dos cursos 

ofertados pelo Campus Confresa; 

II – Ao período da concessão dos recursos orçamentários destinados pela SETEC/MEC. 

III – Ao planejamento institucional do Campus Confresa; 

IV - De acordo com o tempo estabelecido  em edital. 

§ 3º - As concessões do benefício não insurgem na vinculação ou obrigação trabalhista, 

podendo estes ser, depois de registrado e devidamente fundamentado, a qualquer momento, por 

ato da Direção Geral, ser suspensos parcial ou integralmente; 
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Art.15 – Ficam excluídos das ações do Programa de Assistência Estudantil os estudantes 

que possuem vínculo com o Campus apenas para o cumprimento de Estágio Curricular, Trabalho 

de Conclusão de Curso e/ou atividades complementar, conforme Art. 5º da portaria 02 de 24 de 

janeiro de 2012 do Conselho Superior.  

 

Art. 16 - Os pareceres socioeconômico e pedagógico deverão ter padrão único e 

apresentar resultado mensurável em escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, onde zero equivale a 

pior situação econômica, enquanto que cem a completa dispensabilidade do benefício constante 

desta Portaria, de maneira que tão somente será pontuado os que possuírem parecer favorável;  

Art. 17 -  A concessão dos benefícios de acordo com edital específico obedecerá à 

colocação do candidato com pareceres favoráveis, sendo considerado como ordem de 

classificação da menor para a maior pontuação, onde o menor será beneficiado; 

 

TITULO IV 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 18 - Os alunos serão cadastrados no Campus a cada semestre letivo mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

I – Preenchimento de formulário específico. 

II – Apresentação de foto 3x4; 

III – Cópia do CPF e do RG; 

IV – Cópia do cartão bancário contendo o número da agência e a conta bancária de 

titularidade do Beneficiário, na qual será efetuado o depósito do benefício. 

 

Art. 19 – As Inscrições serão efetuadas em horário, data e local estabelecidos em editais 

específicos de cada benefício 
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Parágrafo único – O cadastramento dos alunos será de responsabilidade da comissão 

instituída para tal fim, e poderá ser realizado segundo as condições logísticas, humanas e 

financeiras em local diferente da sede do Campus. 

 

TITULO V 

DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 

 

Art. 20 - Os benefícios das Ações de Caráter Específico do Programa de Assistência 

Estudantil serão concedidos aos estudantes que preencherem a todos os seguintes requisitos: 

I - Possuir freqüência mínima de 75% no cômputo geral dos componentes curriculares;  

II – Parecer socioeconômico favorável emitido pelo (a) Assistente Social ou pela 

Comissão instituída, devidamente fundamentado o qual será realizado através de análise 

documental, entrevistas e quando necessário, visitas domiciliares; 

III – Estar regularmente matriculado em qualquer curso oferecido pelo IFMT - Campus 

Confresa, com matrícula ativa; 

IV - Parecer pedagógico favorável da Coordenação do Curso e Coordenação 

Pedagógica, cujo objetivo trata-se de apurar a conduta comportamental do discente; 

V - No caso de aluno menor de idade, apresentação por escrito da autorização dos pais 

e/ou responsável;  

VI - Estar dentro do número de bolsas disponíveis, considerando a disponibilidade 

orçamentária e financeira; 

VII- Preencher os requisitos solicitados em edital específico e ser aprovado pela 

comissão estabelecida para tal; 

 

Art. 21 - Os benefícios das Ações de Caráter Geral do Programa de Assistência 

Estudantil serão concedidos aos estudantes que preencherem a todos os seguintes requisitos: 

I - Possuir freqüência mínima de 80% no cômputo geral dos componentes curriculares;  
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II – Estar regularmente matriculado em qualquer curso oferecido pelo IFMT - Campus 

Confresa, com matrícula ativa; 

III - Parecer pedagógico favorável da Coordenação do Curso e Coordenação 

Pedagógica, cujo objetivo trata-se de apurar a conduta comportamental do discente; 

IV - Estar dentro do número de bolsas disponíveis, considerando a disponibilidade 

orçamentária e financeira. 

V- Preencher os requisitos solicitados em edital específico e ser aprovado pela comissão 

estabelecida para tal; 

VI - Declaração de rendimento do registro escolar, cujo objetivo trata-se de apuração da 

média das notas do educando, quando solicitado em edital específico;  

VII - No caso de aluno menor de idade, apresentação por escrito da autorização dos pais 

e/ou responsável;  

 

TITULO VI 

DA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO 

 

Art. 22 - São condições essenciais para a manutenção da bolsa: 

 

I – Não ultrapassar os limites das sanções: 03 (três) sanções leves; 02 (duas) sanções 

médias; 01 (uma) sanção grave, em um período de 01 (um) ano.  

II – Não ser reprovado por duas vezes consecutivas ou três vezes no período de um ano 

na avaliação do cumprimento das exigências do programa do aluno que será feita mensalmente, 

pela coordenação de curso e comissão criada conforme Art. 3º desta portaria; 

III – Permanecer matriculado durante toda a duração do curso no campus; 

V – O total cumprimento desta resolução pelo estudante; 

VI – Não falsificar ou omitir informações e declarações e outros documentos; 
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VII - Apresentação do relatório e comprovantes de despesas sempre que exigido em 

Edital; 

VIII - Comparecer às reuniões promovidas pelo CAE, quando solicitado; 

IX -  O aluno beneficiário, deverá colaborar com preparação, organização e conservação 

dos ambientes de ensino, produção, pedagógico e no caso da concessão de alojamento, no zelo 

dos ambientes em que reside;  

X – Desenvolver ações acompanhadas nos setores de produção, na execução, 

organização, manutenção e conservação das atividades produtivas, bem como colaborar com 

preparação, organização e conservação de todos os ambientes da Instituição, com a quantidade de 

horas semanal estipulada em edital específico.  

§ 1º No que tange ao controle de freqüência nas aulas, apontado como requisitos para 

qualquer dos benefícios, este será realizado com periodicidade semestral, pela Comissão 

responsável. 

§ 2º - No descumprimento de algum itens necessário para a manutenção do benefício  

aluno será submetido a processo administrativo no qual lhe será garantido o contraditório e a 

ampla defesa, onde poderá haver a conclusão, fundamentada, de a aluno permanecer com o 

benefício, ter o aluno que perder as ações do benefício, ter o discente o dever de ressarcir  os 

valores percebidos indevidamente, sob pena de inscrição do nome, dele ou do responsável, na 

divida ativa da União e demais sanções administrativas, sem prejuízo da ação judicial; 

§3º – Todos os valores recebidos indevidamente deverão ser ressarcidos via Guia de 

Recolhimento da União – GRU; 

 

TITULO VII 

DO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
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Art. 23 – A Comissão Permanente instituída com esta finalidade e as Coordenações dos 

Cursos serão responsáveis pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas em cada ação do 

Programa de Assistência ao Estudante; 

Art. 24 – Caberá à Comissão Permanente do Programa: 

a) Promover a divulgação do Programa de assistência aos estudantes; 

b) Orientar a forma de acesso ao programa; 

c) Estipular os critérios de acesso ao programa, inclusive prazos de inscrições; 

d) Definir o formato do questionário de levantamento socioeconômico, com o auxilio da 

Assistente Social; 

e) Proceder à análise dos processos emitindo pareceres; 

f) Elaborar termo de compromisso para assinatura pelos pais ou responsável e pelo aluno 

beneficiado; 

g) Avaliar a boa utilização do benefício pelo aluno: 

h) Avaliar a manutenção do benefício durante todo o ano letivo; 

i) Discutir e resolver casos omissos no que diz respeito ao desligamento do aluno de algum 

benefício do programa; 

j) Encaminhar, após analise documental, os dados dos beneficiários ao departamento de 

administração e planejamento; 

k) Atualizar o cadastro semestral dos alunos interessados no Programa; 

l) Encaminhar mensalmente ao departamento de administração e planejamento, a relação 

dos alunos aptos a receberem tais benefícios. 

§1º – A Comissão poderá realizar visitas domiciliares visando dirimir quaisquer dúvidas 

quanto à condição do aluno pleiteante a qualquer benefício. 

 

Art. 25 - Compete a Coordenação de cada curso: 

a) Encaminhamento dos alunos interessados aos locais de inscrição; 
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b) Encaminhar bimestralmente à Comissão responsável, a relação dos alunos aptos à 

manutenção do benefício, a fim de instruir a atualização dos requisitos exigidos no art. 22 

item II; 

c) Acompanhar o desempenho acadêmico e disciplinar dos beneficiários. 

 

TITULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 26 – Os pais ou responsáveis pelo estudante menor de idade deverão assinar um 

Termo de Compromisso, no qual declaram estar ciente de que o não cumprimento das obrigações 

estabelecidas no programa acarretará no desligamento do aluno do benefício 

 

Art. 27 A seleção para concessão dos benefícios constantes desta Portaria será realizada 

mediante edital interno próprio. 

Art. 28 - Os recursos para a concessão das bolsas de auxílio aos estudantes, são 

provenientes da ação orçamentária, Assistência ao Educando da Educação Profissional e 

Tecnológica – 1062 2994, e de outras autorizadas para o atendimento do Programa de Assistência 

Estudantil do Campus Confresa, através da natureza de despesa 3.33.90.18. 

 

Art. 29 – Revogar qualquer disposição anterior ou contrária a esta; 

 

Art. 30 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; 

mailto:gabinete@cfs.ifmt.edu.br

