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3. PAUTAPAUTA

Reunião convocada pelo MEMORANDO-CIRCULAR nº 18/2022 - REI-CGAE/REI-DAS/REI-PROEX/REITORIA/IFG

Pauta: 

1. Informes; e 

2) Análise e sistematização da proposta de mudança da Política de Assistência Estudantil. 

4. DISCUSSÃO DA PAUTA E ENCAMINHAMENTOSDISCUSSÃO DA PAUTA E ENCAMINHAMENTOS

 Encaminhamentos: 

1. Informes: 

1.1. Par cipação de estudantes na Comissão de Assistência Estudan l. A reunião de hoje contou com a par cipação
de 2 novos estudantes
1.2. Realização do Seminário de Assistência Estudan l, foi formada a comissão e realizada a primeira reunião de
organização do evento;  
1.3. A realização do evento no período eleitoral traz limitações quanto às crí cas aos governos, nesse sen do a data
do evento está sob avaliação. 



2. Pauta: 

2.1. Análise e sistematização da proposta de mudança da Política de Assistência Estudantil (PAE). 
Foi apresentado o relatório dos Grupos de Trabalhos realizados durante os Seminários de Assistência Estudan l do
IFG nos anos de 2016, 2018,2020 e 2021 para elaboração de pontos/estratégias para alteração da PAE conforme a
seguir: 

1) Atendimento dos estudantes com Necessidades Educacionais Específicas (NEE):
 Esse atendimento está previsto na PAE e atualmente acontece por meio nos Núcleos de Atendimento às Pessoas
com Necessidades Específicas (NAPNE) e Núcleo de Ações Inclusivas (NAI). É necessário ar cular com essas instâncias
para construção do atendimento no âmbito da permanência e êxito às pessoas com NEE na ins tuição, pensando em
programas, acolhimento, etc. 

2) Articulação com as diferentes instâncias que convergem com a PAE:
Comitês Locais de Alimentação e Nutrição (CAN);
Comissão Permanente de Políticas da Igualdade Étnico-Racial (CPPIR);
Comissão de Permanência e Êxito - Proen;
Núcleos Locais de Assistência Estudantil;
Construção de Núcleos sobre gênero e sexualidade;
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi).

3) Articulação com as Politicas que convergem com a PAE:
Politica de permanência e êxito;
Politica de ingresso; 
Política de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas; 
Política de Alimentação e Nutrição;
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
Diretrizes Educacionais;
Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI).

4) Estruturação da equipe profissional da Assistência Estudantil: 
É importante prever na PAE a composição mínima da equipe de Assistência Estudan l, essa proposta deve ser
estruturada paralelamente às alterações do Regimento Interno da Ins tuição pois converge com o organograma
institucional. 

5) Provisão do atendimento das interseccionalidades na Assistência Estudantil:
-Estruturar programas de atendimento dos (as) estudantes que acessam a ins tuição por meio das ações afirma vas
(Pretos, Pardos e Indígenas - PPI), estudantes com Necessidades Educacionais Específicas (NEE);
-Estruturar políticas e programas de acolhimento das comunidades quilombolas e indígenas na instituição. 
obs.: as ações de atendimento aos estudantes pertencentes a grupos vulneráveis não pode estar subme do à renda
familiar, uma vez que as vulnerabilidades se expressam de diversas formas. 

6) Estruturação do atendimento  dos (as) estudantes lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer e + (LGBTQIA+). 
- Estruturar política de acolhimento, promoção da permanência e do processo autônomo de debate. 

7) Criação de processos formais de avaliação da Assistência Estudantil: 
- Estruturar a avaliação formal da Assistência Estudantil.

8) Estruturação e provisão na PAE da metodologia do financiamento da AE
- Pontos importantes: Tipos de programas; critério de distribuição de recursos entre os pos de programas e entre os
câmpus; descentralização do recurso da Assistência Estudan l; e complementação do recurso do Programa Nacional
de Assistência Estudantil (PNAES). 
Sobre os tipos de programas: 
•    Transformar os diversos auxílios (alimentação, transporte e permanência) em um único auxílio (permanência, com
diferentes faixas de valor), pagando integralmente, sem estabelecer proporcionalidade por dias le vos, dez parcelas
com valor integral.
•    Sugestão de programa único permanência, dividido por faixas de atendimento e efe vados pelo Índice de
Vulnerabilidade do estudante;
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