
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NORTE DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE  ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS - DAEC

Minuta do Regulamento sobre Acompanhamento de Beneficiários do PAAE e Moradia
Estudantil

Dispõe  sobre  procedimentos  complementares  sobre
acompanhamento  dos  beneficiários dos Programas de
Assistência e Apoio aos Estudantes  e de Moradia Estudantil da
Política de Assistência Estudantil do IFNMG.

PREÂMBULO

A DIRETORA  DA DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS  - DAEC,
Ana Alves Neta, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 20, do Estatuto do IFNMG,
e  do  Art.  52-C  do  Regimento  Geral  considerando  o  compromisso  institucional  com  a
efetividade  dos  investimentos  de  recursos  públicos  para  promover  a  permanência  com
qualidade dos estudantes  em seus estudos;  Considerando a Portaria nº  071 do Conselho
superior de 14 de dezembro de 2017,  que aprovou a Política de Assistência Estudantil  no
IFNMG, resolve instituir as diretrizes e procedimentos para a realização de acompanhamento
dos beneficiários do Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes e dos beneficiários da
Moradia Estudantil. 

CAPÍTULO I

Da caracterização dos programas: PAAE e Moradia Estudantil e do objetivo do
acompanhamento

Art.1º O Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes é destinado aos discentes de cursos
presenciais, visando desenvolver ações de oferta de auxílios financeiros e acompanhamento
aos estudantes em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para que os beneficiários
tenham condições de suprir necessidades básicas, como alimentação, itens escolares dentre
outras.

Art. 2º A Moradia Estudantil é o núcleo de setores e serviços responsáveis pela residência e
convívio dos discentes do campus do IFNMG, em regime residencial e semirresidencial. Tem a
finalidade  de  promover  o  bem estar  dos  estudantes  regularmente  matriculados em cursos
Integrados de nível médio, oriundos da zona rural ou de outro município, diferente da sede do
campus  e  favorecer  a  permanência nos  estudos  dos  estudantes  em  situação  de
vulnerabilidade. 

Art. 3º O acompanhamento tem como objetivos:

I – favorecer a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade social; 

II – promover condições para  o êxito escolar/acadêmico.

III – ofertar condições para melhoria do desempenho escolar/ acadêmico.
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CAPÍTULO II

DOS DEVERES DOS BENEFICIÁRIOS 

Art. 4º São deveres dos estudantes beneficiários:

I-Conhecer  e  cumprir  as  normas  da  instituição,  especialmente  o  Regulamento  Disciplinar,
Regulamento da Política da Assistência Estudantil,  Regulamento da Moradia,  bem como o
regulamento em questão; 

II-Ter no mínimo, 75%(setenta e cinco por cento) de frequência do total de horas letivas para
aprovação nas atividades referentes ao curso matriculado, conforme dispõe a Lei de Diretrizes
e Bases Lei 9.394/96;

III-Participar  das  atividades  de  acompanhamento  definidas  pela Comissão  Permanente  de
Acompanhamento Discente ,em parceria com o Núcleo Pedagógico do Campus especialmente
quando  forem  identificados  problemas  de  baixo  desempenho  escolar/acadêmico  nas
disciplinas.

IV-Informar  ao Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Acompanhamento  Discente  em
formulário  próprio  (Anexo  III)  qualquer  alteração  em  sua  situação  escolar/acadêmica
(trancamento, abandono, reprovação, etc.);

V-Informar  ao  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Acompanhamento  Discente em
formulário próprio (Anexo III),  necessidade de interrupção do benefício;

VI-Informar, por meio de formulário próprio (anexo III), ao Presidente da Comissão Permanente
de Acompanhamento Discente  quando houver mudança de endereço, e-mail e/ou telefone; 

CAPÍTULO III

DO ACOMPANHAMENTO

Art. 5º O acompanhamento dos estudantes beneficiários do Programa de Assistência e Apoio
ao Estudante e do Programa de Moradia Estudantil será realizado pela Comissão Permanente
de  Acompanhamento  Discente-CPA.  Para  tanto,  terá  natureza  acadêmica/escolar,
interdisciplinar,  contemplando  o  controle  da  movimentação  de  matrícula,  da  frequência  e,
também, o desenvolvimento acadêmico/escolar e psicossocial do estudante.

§ 1º O acompanhamento/avaliação dos beneficiários referidos no caput será fundamentado,
prioritariamente em critérios qualitativos e na concepção de avaliação global do estudante e
terá como conceitos norteadores a assiduidade, o comprometimento e a disciplina. Para tanto,
a  Comissão Permanente de Acompanhamento Discente utilizará o Plano de Acompanhamento
do Estudante – PAE (ANEXO II).
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§  2º  Para  fins  de  pagamentos  mensais  a   Comissão  Permanente  de  Acompanhamento
Discente  no  campus solicitará, mensalmente, junto ao setor de registro acadêmico/escolar,
relação  dos  discentes  regularmente  matriculados  no  campus,  bem  como  as  respectivas
disciplinas cursadas, quando se tratar de estudantes de curso superior. Em caso de pleno
funcionamento do sistema escolar/acadêmico, a Comissão Permanente de Acompanhamento
Discente poderá ter acesso a supracitada lista de discentes matriculados.

Art. 6º Esse acompanhamento será de responsabilidade da Gestão da Assistência Estudantil ,
Comissão Permanente de Acompanhamento Discente e Direção de ensino do  campus,  que
designarão profissionais para realizar as atividades, as quais deverão ser articuladas, com a
Assessoria  Pedagógica,  bem  como  com  uma  equipe  multidisciplinar  definida  para
operacionalizar o acompanhamento pedagógico e psicossocial; 

I-  A  Comissão  Permanente  de  Acompanhamento  Discente  -  CPA  será  composta,
preferencialmente, por 1 (um) representante da Assistência Estudantil, 1 (um) representante do
Núcleo Pedagógico, 1 (um) psicólogo, 1 (um assistente social), 1 (um) coordenador de cursos
técnicos e 1 (um) coordenador de cursos superiores. 

II-  A presidência da CPA poderá ser exercida por qualquer um dos seus membros, e cada
mandato terá duração de 01 (um) ano.

III- O Conselho de Classe e o Colegiado de Curso  podem ser usados como espaços para a
realização  desse acompanhamento/avaliação  que deverá  contar  com a participação  de  no
mínimo  3 (três) membros da Comissão Permanente de Acompanhamento Discente. 

IV-  O processo de avaliação coletiva feito pela Comissão Permanente de Acompanhamento
Discente deverá acontecer, no mínimo, uma vez por semestre, devendo ser registrado por meio
do instrumental que contenha informações referente à vida escolar do discente (ANEXO I). 

CAPÍTULO IV

Do Público Prioritário para Acompanhamento

Art. 7º Será público prioritário para o Acompanhamento:

I- Discentes matriculados nos cursos de graduação, técnico (concomitante ou subsequente) ou
qualquer outro em regime semestral que ficarem abaixo da média em três disciplinas ou mais
no semestre.

II  -  Discentes  matriculados  nos  cursos  técnicos  integrado  ao  ensino  médio  e  técnico
(concomitante ou subsequente) ou qualquer outro em regime trimestral/bimestral que  ficarem
abaixo da média em três disciplinas ou mais no trimestre/bimestre.

Paragráfo único: O setor pedagógico, deverá identificar os discentes que estão nas condições
supracitadas  nos  I  e  II  e  encaminhar  para  a  Comissão  Permanente  de  Acompanhamento
Discente – CPA.

Art. 8º Deverão ser identificados pela Comissão Permanente de Acompanhamento Discente ,
juntamente com o setor pedagógico os discentes que estejam próximos de atingir o limite de
ultrapassar dois semestres do tempo regulamentar do Curso em que estiver matriculado para
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se diplomar com a maior antecedência possível para que sejam propostas intervenções em
prol da melhoria do desempenho escolar/acadêmico.

CAPÍTULO V

Da mútua responsabilidade: IFNMG e Discente

Art.  9º Ausências  sucessivas  e  injustificadas  dos  beneficiários  a  atividades  de
acompanhamento  pedagógico  e/ou  psicossocial  (orientação  educacional,  atendimentos,
monitoria,  oficinas  temáticas,  reuniões,  entre  outros),  quando  essas  atividades  forem
obrigatórias, poderão acarretar em advertência, com o devido registro e comunicação aos pais/
reponsáveis, quando o estudante for menor de idade, e ou suspensão temporária do auxílio ou
serviço. 

§  1º  A  ausência  não  justificada  em  atividades  que  visam  minimizar  as  dificuldades  de
aprendizagem (monitoria, tutoria e orientação pedagógica) corresponderá em um maior peso
quando  houver  necessidade  de  análise  que  possa  resultar  na  aplicação  de  medida  de
suspensão ou cancelamento do benefício/serviço,  após uma avaliação das implicações que
levaram ao não cumprimento pelo discente das atividades propostas.

Art. 10 O desempenho global do discente será verificado no fim de cada semestre letivo/ou
trimestre/bimestre,  quando  for  o  caso,  pela Comissão  Permanente  de  Acompanhamento
Discente. 

Parágrafo único: Em caso de o estudante manter o vínculo na instituição por tempo superior ao
período  de  duração  do  curso,  por  motivos  escusos,  a Comissão  Permanente  de
Acompanhamento Discente  deverá  avaliar e definir o  cancelamento do auxílio/serviço. 

Art.  11 Estratégias de intervenção em prol da melhoria do desempenho escolar/acadêmico,
deverão ser encaminhadas para a  Comissão Permanente de Acompanhamento Discente  que
definirá com a  Direção de Ensino quais  ações e em quais momentos serão aplicadas.

Art. 12 Em caso de descumprimento pelo discente beneficiário dos deveres expressos no art.
5º, a Comissão Permanente de Acompanhamento Discente  deverá  avaliar  a(s) situação(s)
de descumprimento considerando  o histórico do discente,  especialmente as ações ofertadas
pela instituição para garantir o seu aprendizado, bem como o seu nível de participação  nas
atividades ofertadas.  Assim sendo, a comissão deverá lavrar um termo de registro com o
parecer sobre o discente no que se refere à  situação de beneficiário do Programa.

Art.  13 Nos  casos  de  reincidência  do  descumprimento  dos  deveres  citados  no  Art.  4º  a
Comissão  Permanente  de  Acompanhamento  Discente   fará  análise  da  situação  e  não
havendo nenhuma ressalva sobre o descumprimento poderá comunicar ao setor responsável
pela Assistência Estudantil do campus da decisão de aplicação da suspensão do auxílio ou
serviço. Tal suspensão poderá ser por 1 (um) mês, e o estudante que teve o auxílio/serviço
suspenso deverá renovar o seu compromisso e assinar um termo de responsabilidade.

Parágrafo  único:  Caso  haja  reincidência  da  suspensão,  o  aluno  poderá  ser  desligado  do
Programa.
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Art. 14 Caso seja efetuado pagamento a discente que tenha se desligado do IFNMG, esse terá
a obrigação de devolver o valor recebido indevidamente, por meio do pagamento de guia de
recolhimento da união – GRU.

Parágrafo único. Caso o discente negue-se em efetuar o pagamento, o setor responsável
pela  Assistência Estudantil  do  campus solicitará  ao Diretor  Geral  a  abertura  de Processo
Administrativo, conforme a Lei Federal nº 9.784/99.

CAPÍTULO VI

Disposições Finais

Art.  15  Os  casos  omissos  sobre  o  acompanhamento  serão  dirimidos  pela  Gestão  da
Assistência  Estudantil,  Direção  de  Ensino  de  cada  campus,  juntamente  com  a  comissão
Permanente de Acompanhamento Discente.

Art. 16 Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros – MG – XX de outubro de 2018.
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ANEXO I

PLANO I DE ACOMPANHAMENTO  DO  ESTUDANTE – PAE – (deverá ser respondido com o discente)

1. Nome civil do discente: _______________________________________________________

Nome Social1 do discente (se houver) ____________________________________________

E-mail:___________________________________________ Telefone:__________________

Curso: _____________________________________________ N° Matrícula:______________

Possui alguma deficiência:   (  ) Sim   (   ) Não.   Se sim, qual?_____________________________

É beneficiário da AE em que: (  ) Moradia/Residencial  (  ) Moradia/ Semirresidencial   (  ) Auxílio Permanência I

(  ) Auxílio Permanência II    (  ) Auxílio Permanência III    (  ) Permanência do MEC   (   ) Alimentação/RU

Recebe  outra  bolsa  (mérito  escolar/acadêmico)? (  )  Sim   (  )  Não  Se  sim,  qual:

______________________________

2. Quanto ao Desempenho escolar/ acadêmico:

Quais as formas de estudar, o que mais utiliza:

2.1. ( )Estuda sozinho/ . ( )Estuda em Grupo  (  )Frequenta monitoria (  )Biblioteca

2.2. Quais meios tecnológicos utiliza para aprender?

1. ( )notbook2. ( )celular  3. ( )audiobook4. ( )vídeo aula  (  ) outros_______________________

Núm

.

Quais as disciplinas está com dificuldades? O  que  você  sugere,  para  melhorar  seu  rendimento

escolar/acadêmico, nas disciplinas identificadas:

1

2

3

4

5

6

7

DIFICULDADES SOCIOPSICOPEDAGÓGICAS E ESTRUTURAIS

1 Conforme Decreto Presidencial Nº 8.727/2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de
pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal, entende por nome social a designação pela qual a pessoa
travesti ou transexual (feminino e masculino) se identifica e é socialmente reconhecida.
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Pedagóg

icas

(  ) de Aprendizagem na Disciplina  (  ) Acesso a materiais e equipamentos didático-pedagógicos:

acervo bibliográfico, computadores, apostilas e outros   (   ) Metodologia adotada em sala de aula

( ) Dificuldades de escolarização advindos do Ensino Fundamental e Médio (  ) Não identificação

com  o  curso  (   )  Disciplinas  com  histórico  de  reprovação  elevado  (   )  Modos  de  avaliação

tradicionais(   ) Gestão do tempo/ conflito de horário/ organização nos estudos (   ) Salas e espaços

de estudo  (  ) Falta de professores (  ) Oferta de disciplinas  ( ) Acessibilidade Plena para os

discentes com deficiência  (  ) no Acesso/ na Utilização do ambiente virtual – Moodle

( ) Outros. Especifique:____________________

Sociais (  ) Relacionamento interpessoais com docentes (  )Relacionamento interpessoais com TAES (   )

Relacionamento interpessoais com colegas de sala (   ) Financeiras   (  ) Rompimentos de vínculos

familiares   (  ) Adaptação as vivências no IFNMG  (   ) Adaptação a cidade e a cultura local  (  )

Distância geográfica da família/saudades     (    ) Espaço de descanso/lazer  (   )  Moradia  (  )

dificuldades com quem deixar meu(s) filho(s) no horário de aula ( ) 

(  )  Falta  de  uma  rede  de  apoio  (rede  básica  de  saúde,  rede  socioassistencial  etc).

Especifique_______________________________________________

 (  )  Violências  nas  vivências  universitárias.

Especifique________________________________________________

(   )  Violências  externas  a  vida  universitária.

Especifique________________________________________________

Outros.  Especifique:____________________

Saúde (  ) Situações de doenças do discente e/ou de familiares (  ) Acesso a alimentação (  ) Dependência

química    (  ) Outros. Especifique:____________________

Saúde

Mental

(  )  Sofrimento  psíquico  (Depressão,  ansiedade  exacerbada,  fobias,  transtornos  alimentares;

pensamentos  e  ideias  suicidas,  automutilação,  dentre  outros).  Especifique  aqui  se  apresenta

dificuldades psicológicas____________________________________

Infraestrutura   (  ) Acessibilidade  (  ) Transporte coletivo  (  ) Mobilidade dentro do campus   (   ) Segurança

(  )Outros. Especifique:____________________

Sugestões e comentários que julgar necessário para melhoria de seu desempenho acadêmico

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________,___/____/20______
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ANEXO II 

PLANO II DE ACOMPANHAMENTO  DO  ESTUDANTE – PAE – (deverá ser respondido com o discente)

1. Nome civil do discente: _______________________________________________________

Nome Social2 do discente (se houver) ____________________________________________

E-mail:___________________________________________ Telefone:__________________

Curso: _____________________________________________ N° Matrícula:______________

Possui alguma deficiência:   (  ) Sim   (   ) Não.   Se sim, qual?_____________________________

É beneficiário da AE em que: (  ) Moradia/Residencial  (  ) Moradia/ Semirresidencial   (  ) Auxílio Permanência I

(  ) Auxílio Permanência II    (  ) Auxílio Permanência III    (  ) Permanência do MEC   (   ) Alimentação/RU

Recebe  outra  bolsa  (mérito  escolar/acadêmico)? (  )  Sim   (  )  Não  Se  sim,  qual:

______________________________

1. DISCIPLINAS CURSANDO NO SEMESTRE E QUE ESTEJA COM DIFICULDADES

DISCIPLINA REPROVOU NESTA DISCIPLINA? SIM 

OU NÃO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Quais  são  seus  pontos  fortes  na  escolha  do  curso?

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Quais são os pontos em que precisa melhorar?

O que ameaça seus planos?

2 Conforme Decreto Presidencial Nº 8.727/2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de
pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal, entende por nome social a designação pela qual a pessoa
travesti ou transexual (feminino e masculino) se identifica e é socialmente reconhecida.
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ATIVIDADES 
SIM OU

NÃO

QUANTAS 

HORAS

SEMANAIS

EM QUÊ?

1. Projeto de Extensão

2. Projeto de Pesquisa

3. Monitoria 

4.Exerce o trab. de monitor/a

5. Estágio curricular

6. Estágio extracurricular

7. Curso de idioma

8. Trabalho remunerado

7. NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANEJAMENTO PARA SUA FORMAÇÃO DE SUA CARREIRA:

a) Quais são os seus objetivos estudantis/profssionais a curto (próximo 1 ou 2 anos);

b) Quais são os seus objetivos estudantis/profssionais médio (próximos 5 anos);

c) Quais são os seus objetivos estudantis/profssionais longo prazo (próximos 10 anos).

SUGESTÕES E COMENTÁRIOS QUE JULGAR NECESSÁRIO PARA MELHORIA DE SEU DESEMPENHO

ACADÊMICO

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________,___/____/20______
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ANEXO III

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO/SOLICITAÇÃO

Nome civil:

Nome Social (se houver):

E-mail: Telefone: (   ) _______________

Curso: Matrícula:

Possui alguma deficiência:   (  ) Sim   (   ) Não.   Se sim, qual?

É beneficiário da Assistência Estudantil em: 

(  ) Moradia/Residencial

(  ) Moradia/ Semirresidencial

(  ) Auxílio Permanência I      

(  ) Auxílio Permanência II    

(  ) Auxílio Permanência III    

(  ) Permanência do MEC 

(   ) Alimentação/RU

Recebe outra bolsa (mérito escolar/acadêmico)? (   ) Sim  (   ) Não Se sim, qual: _______________

Eu, ____________________________________________, venho, por meio deste, comunicar à  Comissão
Permanente de Acompanhamento Discente a seguinte situação:

(   ) Escolar/acadêmica – trancamento, abandono, reprovação.
(   ) Interrupção do benefício.
(   ) Alteração em situação socioeconômica
(   ) Mudança de endereço, e-mail, telefone.
(   ) Outra(s): ______________________________________

Justificativa:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

______________________________, _____/ _____/ 20____

______________________________________________
Assinatura

Uso da Instituição:
Documento recebido por:___________________________________________ Setor:__________________
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