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Histórico da AE 
no IFSUL

 Os Institutos Federais foram criados em 29/12/2008

 Os câmpus Pelotas, Pelotas-Visconde da Graça e Sapucaia
do Sul já tinham uma caminhada em Assistência Estudantil

 Em 19/07/2010 foi publicado o Decreto nº 7234 que
estabelece o Programa Nacional de Assistência Estudantil

 Em 31/08/2010 foi criada a Diretoria de Gestão de
Assistência Estudantil, vinculada ao gabinete do reitor

 Nesse período a equipe da DIGAE começou a elaborar o
Regulamento da Política de AE e a Normatização dos
Benefícios

 Em 03/08/2011 foi criada a Câmara de Assistência
Estudantil composta pelos representantes de AE dos
câmpus e os membros da DIGAE

 A DIGAE passou a Departamento da PROEN em maio de
2013- DEGAE – situação que segue até hoje.





Estrutura 
organizacional 
do DEGAE

 Liliane da Costa Ores – Chefe do DEGAE – Psicóloga

 Denise Ely e Silva – Coordenadora de Acompanhamento da Política
de Assistência Estudantil –Nutricionista

 Maria Regina Souza Maciel – Coordenadora de Apoio ao Estudante -
Professora EBTT/Pedagoga

 Fabiana Vicentini Grillo – Técnica emAssuntos Educacionais

 José Leonel da Luz Antunez – Professor EBTT/Educador Físico

 Leticia Santos da Silva – Assistente Social

 Josiela Silveira Cavalheiro – Assistente Social (licença capacitação)

 Ramão Correa – Assistente Social ((licença capacitação)



Auxílios
prioritários –
em virtude do
limite
orçamentário

 ALIMENTAÇÃO (refeitório ou uma bolsa de R$ 200,00, distribuída
em 10 meses)

 TRANSPORTE (urbano ou intermunicipal no valor mensal de que o
estudante necessita durante os dias letivos, respeitando o teto de
até R$ 300,00)

 MORADIA (internato ou uma bolsa de R$ 300,00, distribuída em
12 meses)

Havendo sobra de recurso orçamentário no final do exercício
passamos a atender também:

 MATERIAL ESCOLAR (parcela única, no valor de até R$ 300,00)

 EMERGENCIAL

 APOIO A EVENTOS



Número de 
usuários da 
PAE/ano

CÂMPUS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AV. JAGUARÃO - - - 13 33 71 87 103

AV. NOVO HAMBURGO - - - - 15 19 20 45

BAGÉ 122 185 278 275 316 318 288 302

CAMAQUÃ 44 131 241 225 195 200 259 242

CHARQUEADAS 112 150 232 247 298 380 398 392

GRAVATAÍ - - - 2 36 52 61 96

LAJEADO - - - 1 14 25 13 53

PASSO FUNDO 216 236 227 225 252 262 220 229

PELOTAS 1.121 1.292 1.391 1.367 1.371 1.483 1.089 1.202

PELOTAS –VISC. DA GRAÇA 753 1.001 810 725 705 573 563 646

SANTANA DO LIVRAMENTO 22 40 89 83 128 197 202 211

SAPIRANGA - - - 20 38 66 66 89

SAPUCAIA DO SUL 212 248 245 245 231 214 277 309

VENÂNCIO AIRES 56 257 374 441 386 401 354 361

CENTRO DE REFERÊNCIA - - - - - - - 42

TOTAL 2.658 3.540 3.887 3.869 4.018 4.261 3.897 4.313



Histórico do 
Orçamento da 
AE no IFSUL

 2011 - R$ 4.477.939,00

 2012 - R$ 4.308.858,00

 2013 - R$ 5.810.869,00

 2014 - R$ 7.715.376,00

 2015 - R$ 8.969.711,00

 2016 - R$ 10.195.553,00

 2017 - R$ 10.623.051,00

 2018 - R$ 10.623.051,00

 2019 - R$ 10.623.051,00



Pesquisa de Situação 
de Matrícula e 
Rendimento 
Acadêmico dos 
Usuários da AE do 
IFSul

73,99%

26,01%

0,00%

76,43%
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0,31%

77,20%

22,30%

0,50%

Obtiveram êxito Não obtiveram êxito Fechado com Pendência

RESUMO - DADOS ACADÊMICOS
COMPARAÇÃO DOS ANOS 2013, 2014 E 2015

ANO DE 2013 ANO DE 2014 ANO DE 2015



Pesquisa de 
Situação de 
Matrícula e 
Rendimento 
Acadêmico dos 
Usuários da AE do 
IFSul

Formandos Matrícula em
aberto/trancada

Não permaneceram
no IFSul

Permaneceram no
IFSul

Sem dados no Q-
Acadêmico
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4,50%
6,97%

72,29%

0,61%

17,60%
3,59%

5,58%

71,70%

1,52%

15,41% 2,79%

8,05%

73,29%

0,45%

RESUMO - SITUAÇÃO DE MATRÍCULA DOS USUÁRIOS DA AE
COMPARAÇÃO DOS ANOS 2013, 2014, 2015 

ANO DE 2014 ANO DE 2015 ANO DE 2016



Projetos 
institucionais 
de Assistência 
Estudantil

 Programa Institucional de Prevenção ao Uso Indevido de Álcool,
Tabaco e outras Drogas no IFSul (ATOD)

 Pesquisa sobre saúde do estudante do IFSul

 Construção de uma Política de Prevenção e Enfrentamento ao
Risco de Suicídio



Relatos de estudantes 
usuários de AE do 
IFSUL



Como a 
Assistência 
estudantil 
contribui para 
sua 
permanência/ 
êxito no IFSul?

 A Assistência Estudantil do IFSul Bagé vem
desempenhando um papel importantíssimo em relação a
minha permanência no campus. Graças a sua ajuda
posso garantir meu futuro dentro da instituição, e
conquistar meu lugar no mercado de trabalho devido ao
recebimento do auxílio, o qual é de extrema importância
para o custeio das despesas geradas com o curso. Além
disso, recebo atenção a tudo que é solicitado e é notável
o desempenho da Assistência para com minhas
necessidades, pois seria inviável permanecer por muito
tempo no curso sem as ajudas prestadas.

 Estudante do Curso Superior de Tecnologia em
Alimentos - 1º Semestre – IFSul – Câmpus Bagé.



Como a 
Assistência 
estudantil 
contribui para 
sua 
permanência/ 
êxito no IFSul?

 Relato que pra minha permanência no IFSul, através dos auxílios
concedido pela assistência estudantil é fundamental, no qual
inclui o auxílio-transporte, que sem o mesmo, teria uma série de
dificuldades de me manter no curso, devido os boletos da
associação estudantil, responsável pela linha intermunicipal
(Pinheiro Machado×Bagé) estar cada mês atingindo um valor
maior, e o auxílio-alimentação, no qual me ajuda em manter uma
alimentação saudável dentro do ciclo acadêmico. Nos dias atuais
e nas dificuldades que os jovens encontram de ser aceitos no
mercado de trabalho, muitas vezes precisam deixar de estudar
por falta de renda ou ter que ajudar à família no pagamento das
contas, mas é muito bonito saber que ainda existem programas e
pessoas envolvidas com a educação, com esses auxílios
destinados para nós, estudantes.

 Estudante do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos - 1º
Semestre – IFSul – Câmpus Bagé.



Como a 
Assistência 
estudantil 
contribui para 
sua 
permanência/ 
êxito no IFSul?

 A importância do mantimento de assistência estudantil. É de
fundamental importância a distribuição de renda aos alunos para
que nos alunos de baixa renda, continuamos com a nossa
permanência no IFSul, eu como usuário da assistência estudantil,
afirmo cm total certeza de que, sem essa ajuda de custo
distribuída, minha permanecia nesta escola estaria
comprometida, meus pais estão desempregados, oque dificulta
ainda mais a situação, desde outubro do ano passado, que foi
quando perdemos a única renda estável da família, tive que me
manter apenas com o dinheiro da assistência, o que me fez pensar
ainda mais sobre o cancelamento da mesma, eu usuário de
transporte coletivo, gasto muito com passagens, alimentação,
xerox, matéria para aula (caderno, lápis, borracha e etc) e esses
mesmos são pagos com a minha ajuda de custo, ou seja sem a
mesma, não sei o que poderia vir a acontecer.

 Estudante do Curso Integrado Informática - 2º Semestre – IFSul
– Câmpus Bagé.



Como a 
Assistência 
estudantil 
contribui para 
sua 
permanência/ 
êxito no IFSul?

 Ingressei no Ifsul em 2014, e desde o primeiro ano tive a oportunidade
de receber os benefícios, da assistência estudantil. Ter recebido o
auxilio alimentação, transporte e material escolar foi essencial para
eu dar continuidade aos meus estudos.

 Desde a sétima série do ensino fundamental eu sonhava em estudar
no IF. Como não resido em Camaquã, muitas vezes pensei em desistir
de estudar no IF, pois não teria condições financeiras para custear o
transporte (que na época era 250 reais).

 Logo no primeiro dia de aula foi apresentado como funcionava a
assistência estudantil, e na semana seguinte eu já havia organizado
todos os papeis da inscrição.

 Nunca irei esquecer o dia em que saiu a lista dos alunos que iriam
receber o auxilio, ver meu nome ali me fez acreditar que seria possível
realizar o meu sonho de me formar no IF em técnica em Controle
Ambiental.



 Lembro que no primeiro ano tinha que imprimir inúmeras apostilas,
comprar esquadros, jaleco e outros tantos materiais, coisa que só foi
possível pelo auxilio. Outro ponto importante foram os gastos nas
saídas de campo e na alimentação (nos dias em que tive que almoçar
no IF), e as mesmas só foram possível pelo recebimento do auxilio.

 A renda mensal per capita da minha família normalmente é em torno
de 350 reais, no ano de 2017 o transporte até Camaquã era 350 reais.
Sou eternamente grata por ter recebido o auxilio, pois sem ele não
teria comome formar no IF.

 Outro ponto positivo foi a ligação direta entre a assistente social e os
alunos. Muitas vezes quando estive em situações difíceis recebi
conselhos da assistente social que me fizeram aguentar os problemas
de maneira mais leve.

 Em 2018 me formo em técnica em Controle Ambiental, cumpri meu
objetivo de aprovar na universidade federal e também pelo PROUNI
na PUCRS e tudo isso graças a assistência estudantil ter possibilitado
que eu realizasse meu sonho.

 Câmpus Camaquã



Como a 
Assistência 
estudantil 
contribui para 
sua 
permanência/ 
êxito no IFSul?

 Vivemos no Ifsul inúmeras oportunidades que jamais imaginaríamos ter.
Encontramos quando entramos, amigos, professores, ensino e família.
Viajamos em saídas técnicas, fomos a feiras, palestras, enfim, descobrimos
um mundo acadêmico que jamais eu pude imaginar existir, um mar de
oportunidades.

 Quando me pergunto sobre o auxilio, logo me vem a cabeça a palavra
“permanência”. O auxilio ajuda nós estudantes a permanecer nesse instituto,
foi o auxilio que me levou para a escola todos os dias, quem me ajudou a
continuar estudando ao invés de largar tudo e começar a trabalhar para
ajudar minha família. Pagou minhas passagens escolares, me ajudou com a
moradia e com a alimentação.

 Se não fosse o auxilio , devidos aos problemas familiares eu teria que ter ido
embora, mas hoje sou uma formanda.

 Sou técnica em Controle Ambiental e devo isto à instituição que além de ter
me fornecido o melhor ensino da cidade, me ajudou a conquistar o meu
diploma e futura faculdade. Sem a assistência estudantil hoje eu estaria
trabalhando em outra cidade e não me formando.

 Serei eternamente grata!

 Câmpus Camaquã



Como a 
Assistência 
estudantil 
contribui para 
sua 
permanência/ 
êxito no IFSul?

1. Meus pais trabalham muito, pois eles sempre quiseram um
futuro melhor para mim do que eles tiveram. Portanto,
estudar sempre foi prioridade lá em casa. Quando consegui
a vaga no IFSul, nossa família comemorou bastante, pois
estava ali a oportunidade de realizar um sonho, ou seja, ter
uma boa formação como pessoa e profissional, meu pai
sempre disse isso. A ajuda financeira que ganho do IFSul,
nos deixou muito felizes, pois pego mais de uma condução
para ir a escola e assim possibilitou que eu venha também
no contra turno, assim além de me ajudar no transporte
posso fazer as refeições na escola…o que é muito
importante também. Se não fosse essa ajuda, acho que
seria muito ruim…bem diferente.Talvez pior.

2. Sem a assistência estudantil dada pelo IFsul NH, eu não
teria conseguido comparecer a maior parte das aulas do
curso técnico em Mecatrônica, uma vez que não teria
dinheiro para a passagem de São Leopoldo, cidade onde
resido, até Novo Hamburgo.

 Câmpus Avançado Novo Hamburgo



Como a 
Assistência 
estudantil 
contribui para 
sua 
permanência/ 
êxito no IFSul?

1. Olá, tenho 16 anos e sou aluna do IFSUL Câmpus Sapiranga. Quando
ingressei na instituição ano passado, me inscrevi no edital da
Assistência Estudantil, pois não tenho condições de arcar com as
despesas de transporte e alimentação, porém no primeiro semestre
fiquei na lista de espera por falta de verba. Por conta deste
acontecimento, ficaria impossível continuar no campus, pois como
moro longe, não teria como pagar o transporte. Conversei com a
assistente social do meu campus que entendeu meu caso e me deu
todo apoio necessário para que eu continuasse até o próximo
semestre, quando finalmente eu iniciaria a receber meus auxílios.
Saliento a importância desta ajuda de custo da Assistência Estudantil
do IFSUL, para que jovens como eu consigam permanecer nos
Institutos Federais, diminuindo assim a evasão dos alunos por falta de
condições financeiras, levando em conta que muitos de nós passam o
dia inteiro na escola e não conseguem trabalhar.

 Estudante 2º ano Curso Integrado Eletromecânica. IFSUL – Câmpus
Sapiranga



Como a 
Assistência 
estudantil 
contribui para 
sua 
permanência/ 
êxito no IFSul?

 O programa de assistência estudantil tem um papel fundamental para a minha
permanência no IFSul, e creio que para muitos outros beneficiários, em especial
os que moram em outra cidade. No meu caso em particular, moro na cidade em
que reside o câmpus Sapiranga e por isso pode parecer que o meu acesso ao
mesmo é simples, no entanto, é bem dificultoso. Posso até mesmo dizer que
sem os auxílios eu não frequentaria o IF.

 O primeiro ponto que acho importante citar é que, sem um auxílio para
transporte, eu até conseguiria chegar ao câmpus, porém, meu único meio de
transporte seria bicicleta e nem sempre ela está nas melhores condições, pois é
muito comum que fure um pneu, estrague um freio, correia ou algo do tipo.
Além disso, existe a questão do trânsito e do tempo até a chegada no câmpus:
conforme a saída de casa até o IF ou do IF para casa se aproxima dos horários
de pico, o tempo médio que é de 30 minutos pode aumentar devido aos
cuidados que eu prefiro tomar ou até outras rotas por questão de segurança.
Moro de 5 a 6 km de distância do instituto e, em especial em dias de clima
extremo como chuva, frio, etc., seria muito difícil chegar ao câmpus e isso
certamente prejudicaria minha frequência nas aulas.

 Além do auxílio transporte, sou beneficiário do auxílio alimentação, o que é de
extrema importância, especialmente pelo fato do nosso IF, que é um dos mais
recentes, não ter uma estrutura de refeitório ainda.



 É comprovado por diversos estudos que a alimentação (e mais especificamente
a boa alimentação) é fundamental para a atenção dos alunos, para a
percepção, raciocínio e o desempenho acadêmico em geral, até porque é
evidente que o corpo humano precisa estar em boas condições para que o
cérebro possa fazer o seu trabalho corretamente.

 Com tudo, finalizo dizendo que, para mim o programa de assistência
estudantil é essencial e tem grande contribuição para meu rendimento
acadêmico e total importância para a minha permanência num Instituto
Federal, que é uma oportunidade única, pois infelizmente nem todos
conseguem o ingresso e não são todas as cidades que recebem uma escola de
ensino médio e técnico integrado que eleve nossas perspectivas de futuro. Dito
isso, é notória a importância do programa de assistência estudantil para a
minha permanência no IFSul pois, mesmo quando há atrasos, descontos ou
algum impedimento, nunca ficamos sem as condições mínimas para chegar ao
câmpus ou para alimentação, e sempre somos muito bem instruídos pelos
profissionais responsáveis pelo programa em nosso instituto, que nos tiram
dúvidas e nos mantêm atualizados sobre o assunto, garantindo que possamos
seguir estudando no IF. Sou muito grato por isso!

 Aluno do 3º ano do curso Técnico em Informática. IFSul Câmpus Sapiranga



Como a 
Assistência 
estudantil 
contribui para 
sua 
permanência/ 
êxito no IFSul?

1. Acredito que o recebimento dos auxílios é de grande importância, pois ele
me ajuda no transporte da minha casa até o câmpus. Porque é difícil eu
chegar ao câmpus sem que eu use transporte público, além do mais ele
auxilia muitas alunas em outras necessidades, tais quais como moradia e
alimentação, assim como eu.

2. Porque sem ele eu não teria como vir ao câmpus, sem ele não teria dinheiro
para os lanches e se tornaria uma rotina pesada vir e ir de a pé, porque moro
longe do câmpus não tenho condições financeiras para bancar o lanche que
faço no IF e ficar o dia sem comer seria difícil. O auxílio me ajuda muito não
só aqui no câmpus como fora dele, pois tenho uma criança pra alimentar.

3. Porque é com ele que eu consigo me manter, com ele que eu compro as
fichas e o meu almoço quando necessário. Tanto o auxílio como a
Assistência Estudantil são importantes para minha permanência, pois com
eles eu recebo a ajuda necessária sempre que preciso.

 Câmpus Santana do Livramento



Como a 
Assistência 
estudantil 
contribui para 
sua 
permanência/ 
êxito no IFSul?

1. O auxílio estudantil possibilitou a minha manutenção no
IFSUL durante estes quase quatro anos, principalmente por
ajudar no costeio do transporte escolar, que representa uma
despesa mensal certa de R$170,00, além de servir de
amparo aos gastos com alimentação no campus,
principalmente nos três primeiros anos, quando se tem a
presença do contra turno, e por consequência o gasto
relativo ao almoço no IFSUL, sem contar os lanches
consumidos nos dias normais, porém mesmo em dias que
não são o contra turno às vezes há a necessidade de ir ao
IFSUL no horário oposto para realizar algum trabalho em
grupo ou alguma tarefa escolar, situação frequente no
tempo em que estive no IFSUL.

 Câmpus Venâncio Aires



Como a 
Assistência 
estudantil 
contribui para 
sua 
permanência/ 
êxito no IFSul?

2. O auxílio estudantil possibilitou a minha permanência no if.
Eu moro meio longe, e em dias de chuva e muito calor, fica
muito difícil ir de bicicleta, com o auxílio foi uma mudança de
visão. Meus pais não possuem condições de me manter em
alguma escola, por isso tal assistência se faz tão importante.
Logo sem a assistência eu iria trabalhar ao invés de estudar. Só
tenho a agradecer pela oportunidade que me foi dada de
conseguir estudar sem precisar trabalhar.

 Câmpus Venâncio Aires



Contatos

 Telefones: (53)302660-75 / (53)3026-6076 / (53)3026-
6077

 E-mail: degae@ifsul.edu.br

 Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3.218, sala 301,
Centro – Pelotas/RS –CEP: 96015-560

mailto:degae@ifsul.edu.br

