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SOBRE A

O QUE É?

NOS CAMPI

Tem como objetivo viabilizar a igualdade de oportunidades entre os estudantes e contribuir para a
permanência desses, a partir de medidas que minimizem situações de retenção e evasão.
A Assistência Estudantil desenvolve-se a partir das
diretrizes do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES, 2010) e é norteada pelos seguintes documentos institucionais: Política de Assistência Estudantil do IF Farroupilha, Política de atenção
à saúde dos discentes, Regulamento da concessão
de auxílios da Assistência Estudantil, dentre outros.

Cada campus possui em sua estrutura organizacional uma Coordenação de Assistência Estudantil
(CAE), composta por uma equipe multiprofissional,
que articulada com os demais setores da instituição, trata dos assuntos relacionados ao acesso,
permanência, êxito e participação dos estudantes
no espaço escolar.
Vinculado a CAE, cada campus também conta com
um Núcleo de atenção à saúde, que trata especificamente das questões relacionadas a promoção da
saúde e prevenção de doenças.

Os estudantes são fundamentais para fazer a
assistência estudantil acontecer. Participe!

A QUEM SE DESTINA ?

DOS PROFISSIONAIS

Ter acesso à assistência estudantil é um direito de
todos os estudantes do IF Farroupilha.
Algumas ações, como as de saúde, cultura, esporte
e lazer e apoio didático pedagógico, são voltadas
para todos os estudantes. Já as diferentes modalidades de auxílio financeiro, se destinam aos estudantes mais vulneráveis, identificados através de
avaliação socioeconômica.

Fazem parte da equipe multiprofissional de Assistência Estudantil: assistente social, assistente de
alunos, técnico em assuntos educacionais, pedagogo, psicólogo, nutricionista, médico, odontólogo,
técnico em enfermagem e enfermeiros.
Procure a CAE do seu campus e informe-se sobre a
prestação destes serviços.

Para saber mais, acesse: iffarroupilha.edu.br/assistência-estudantil

AUXÍLIOS FINANCEIROS
Os editais
são lançados
no início do
semestre/ano
letivo

Os auxílios financeiros aos estudantes têm como finalidade propiciar condições
favoráveis à permanência e é destinado aos estudantes que comprovem estar em
situação de vulnerabilidade socioeconômica e apresentem renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.
O IF Farroupilha oferece os seguintes auxílios: auxílio permanência, auxílio transporte, auxílio eventual, auxílio à participação de eventos e auxílio ao estudante atleta.
Lembre-se: O auxílio financeiro é um direito do estudante e é vedada a exigência de
contrapartida de atividade laboral.

MORADIA

A Moradia Estudantil do IF Farroupilha tem como objetivo ofertar um espaço de residência junto ao campus, com condições básicas para o desenvolvimento acadêmico
dos estudantes, visando garantir a permanência e prevenir a evasão estudantil, sendo destinada prioritariamente aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, menores de idade e que resida em locais de difícil acesso ao campus.
Disponível em: Alegrete, Jaguari, Frederico Westphalen e São
Vicente do Sul

ALIMENTAÇÃO
São objetivos da segurança alimentar e nutricional do IF Farroupilha, garantir o acesso equânime aos refeitórios e à alimentação adequada, possibilitar aos estudantes
acesso à alimentação no período em que estão no Instituto. Assim como, sensibilizar
a comunidade escolar quanto à importância de ter uma alimentação saudável, disseminar informações sobre segurança alimentar e as formas de garanti-la.

Em agosto tem a
Mostra Cultural
do IF Farroupilha.
Mostre sua arte!

Em outubro
tem os Jogos
Estudantis

CULTURA, ESPORTE E LAZER

No que diz respeito a cultura, as ações visam promover a formação integral dos
estudantes, estimulando e desenvolvendo a criatividade, a reflexão crítica, as atividades e os intercâmbios de caráter cultural, artístico, científico e tecnológico.
As ações de esporte do IFFar ocorrem em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão
e visam fomentar as práticas desportivas, a fim de garantir aos discentes o direito
de acesso aos esportes e ao lazer na perspectiva da melhoria da qualidade de vida.
O esporte é tido como um conhecimento inalienável de todo o cidadão, de modo
que, na escola, todos os alunos têm o direito de aprendê-lo e de praticá-lo com autonomia e, independente de condições físicas, de raça, cor, sexo, idade, orientação
sexual, ou condição social.

SAÚDE

Desenvolve, articulado com os demais setores e rede local, ações voltadas à prevenção a doenças e promoção da saúde, tendo em vista as necessidades do discente
como ser integral. São ações de saúde: serviço de psicologia, odontologia, enfermagem, médico e nutricional.
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As organizações estudantis são uma forma importante
de articulação no espaço escolar. É onde os estudantes
podem se reunir, identificar demandas e necessidades
coletivas e lutar por direitos. Procure se informar sobre o
Grêmio ou o Centro Acadêmico no seu campus e participe!
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deveres dos discentes do IF
Farroupilha em relação a
convivência na comunidade
acadêmica. Conhecer este
regulamento é fundamental
para dos os estudantes.
Ele está disponível na CAE e
no site institucional.
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