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NOTA INFORMATIVA ALTEREÇÃO DAS ETAPAS/ATIVIDADES EM 
DECORRÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – EDITAL DO PROCESSO 
SELETIVO 01/2020, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL  
 
 
 

 Prezados Candidatos, 
 
 
 

Considerando a Política de Assistência Estudantil do Ifes - PAE, regulamentada pela 
Resolução do Conselho Superior nº. 19/2011, de 09 de maio de 2011 e Portaria nº. 1.602, anexos 
I e II, de 30 de dezembro de 2011 (http://www.ifes.edu.br/novos-alunos/109-legislacao/4266 
assistenciaestudantil), que tem como principal objetivo contribuir para a permanência e a 
conclusão dos estudos do aluno regularmente matriculado no Ifes. 
 

Considerando o DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020 que reconhece, para os fins 
do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por 
meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020 
 

Considerando a NOTA INORMATIVA nº 03/2020 – Pró-Reitoria de Ensino do Ifes, que 
permite o pagamento dos Auxílios dos Programas Específicos da Política de Assistência 
Estudantil durante o período de Calamidade Pública 
 

Considerando o Art 16 do Edital nº 01/2020 que estabelece que os casos omissos e as 
situações não previstas no presente Edital serão resolvidos pela CGAC e pela Direção Geral do 
campus. E quando necessário, encaminhadas à CIAPAE, o Diretor do Campus Montanha, 
ouvida a CIAPAE do Ifes Campus Montanha, determina que: 
 

a- O ítem 5.3 do Edital passa a ter a seguinte redação 
 
‘ Para complementação do Estudo Social e caso haja necessidade serão realizadas entrevistas, 
previamente agendadas com os alunos que se inscreverem no programa. Ainda poderão ser 
realizadas visitas domiciliares, e outros procedimentos que o profissional de Serviço Social 
compreender como necessário. ’ 
 
Parágrafo Único – Considerando o Estado de Calamidade Pública durante o período do 
edital, as entrevistas poderão ser presenciais ou por via telefônica, sendo que a ausência de 
contato não eliminará nenhuma família. 
 

b- Fica definido que os Auxílios Transportes e Auxílios Moradias não serão oferecidos, ainda que 
aprovados no período do recesso, enquanto as aulas não retornarem; 

 
c- Ficam autorizadas a manutenção, de forma remota, as entrevistas restantes com os novos 

alunos requisitantes de Assistência Estudantil, a partir do dia 30/03; 
 

http://www.ifes.edu.br/novos-alunos/109-legislacao/4266%20assistenciaestudantil
http://www.ifes.edu.br/novos-alunos/109-legislacao/4266%20assistenciaestudantil


d- Altera-se a forma e publicação do resultado final conforme o cronograma a seguir; 
 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL 

Entrevistas não realizadas até 
dia 17/03/2020 

30/03/2020 a 06/04/2020  Meio não presencial, a ser 
realizada em contato da 

assistente social e a família 

Divulgação do Resultado  07/04/2020 Site do Campus Montanha 

Período de Recursos do 
Resultado 

08/04/2020 Cgac.com@ifes.edu.br ou 
pelo telefone, mediante 

protocolo 

Resultado Final 10/04/2020 Site do campus Montanha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montanha, 26 de março de 2020. 
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