O DIRETOR GERAL EM EXERCÍCIO DO CAMPUS SÃO LUÍS MARACANÃ DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas, considerando os termos da Resolução CONSUP Nº 28/2020 torna público o Edital de
Concessão

do

Auxílio

Financeiro

Emergencial

ao

Estudante

–

COVID-19,

das

vagas

remanescentes do Edital nº 10.2020 do IFMA Campus São Luís Maracanã.

Link para acompanhamento:

https://portal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/?
id=14430

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O Auxílio Financeiro Emergencial ao Estudante tem a finalidade de contribuir para a garantia da
segurança alimentar durante o estado de calamidade pública pela pandemia da COVID-19, que reflete
diretamente na permanência e êxito nos estudos.
1.2. O Auxílio Financeiro Emergencial ao Estudante – COVID-19 é destinado ao estudante em situação
de vulnerabilidade social, matriculado e frequente em curso presencial da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio e de Graduação no ano letivo de 2020. Não serão contemplados os alunos dos
programas, tais como PROCAMPO, MÉDIOTEC, PRONERA e UAB, bem como os estudantes de cursos na
modalidade EAD.
1.3 O pagamento referente ao Auxílio Financeiro Emergencial – COVID-19 será realizado em 02 (duas)
parcelas mensais no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) cada.
2. DOS ESTUDANTES ATENDIDOS
2.1. O Departamento de Assuntos Estudantis (DEAE) realizará a avaliação de vulnerabilidade social por
meio da caracterização socioeconômica já disponibilizada no SUAP, por meio dos critérios estabelecidos
na Resolução CONSUP/IFMA Nº 28/2020 até o limite orçamentário.

2.2 O estudante que não tiver realizado a caracterização socioeconômica no SUAP poderá fazê-lo até o
dia 08/06/2020 às 23h59min.
2.3 Não poderão ser selecionados estudantes que não possuam caracterização socioeconômica
preenchida no SUAP e que não possuam conta corrente ou poupança ativa em seu nome.
2.4 O Departamento de Assuntos Estudantis (DEAE) poderá solicitar ao estudante selecionado
documentos atualizados ou complementares, a fim de validar a avaliação.
2.5 Excepcionalmente, poderão ser consultados de forma complementar os dados disponíveis no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e o Auxilio Emergencial do
Governo Federal – CORONA VAUCHER (Lei 13.982/2020, conforme art. 2º, III
2.6 Estão IMPEDIDOS de receber o Auxílio Financeiro Emergencial ao Estudante-COVID-19:

a.

o estudante que tenha recebido em seu CPF o Auxílio Emergencial do Governo Federal –

CORONA VAUCHER (Lei 13.982/2020, conforme art. 2º, III), salvo os beneficiários
titulares do Programa Bolsa Família;
b.

o estudante maior de 18 anos que não seja titular do Programa Bolsa Família que não
enviar a autodeclaração assinada (modelo constante no anexo I deste Edital);

c.

os estudantes que não fornecerem conta corrente ou poupança em seu nome ou que
fornecerem contas em nomes de terceiros tais como pai, mãe, cônjuge e/ou
responsáveis;

d.

o aluno que já foi contemplado no edital Nº 10 Auxilio emergencial COVID 19 do IFMA
Campus São Luís Maracanã.

2.7. Serão ofertadas vagas remanescentes para atender 247 (duzentos e quarenta e sete)
estudantes do Campus Maracanã. O recurso destinado ao Auxílio Financeiro Emergencial ao Estudante –
COVID-19 é de R$ 88.950,00 (oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta) do orçamento do IFMA
proveniente da Ação Orçamentária 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional e
Tecnológica.
3. DA CONCESSÃO
3.1 O Auxílio será concedido ao estudante que preencher corretamente seus dados ao realizar sua

Forms
disponível
em
https://forms.gle/x3SmU7cNMCPwmKJu6, e atender os requisitos estipulados neste edital.
inscrição

no

formulário

eletrônico Google

link

3.2 O estudante maior de 18 anos que não seja titular do Programa Bolsa Família deverá
enviar autodeclaração, via Formulário Google Forms em anexo, impressa ou manuscrita (legível e
sem rasura), devidamente assinada pelo próprio estudante, confirmando a não acumulação com o
benefício Auxilio Emergencial do Governo Federal – CORONA VAUCHER. A data máxima para envio do
auto declaração deverá ser até às 23h59min do dia 08/06/2020.
3.3 Caso o estudante tenha dificuldade em escanear a autodeclaração para enviar anexada, poderá
enviar a fotografia (nítida) da autodeclaração assinada pelo estudante via Formulário Google Forms.
3.4 Após a avaliação de vulnerabilidade social e confirmação das inscrições, o Departamento de
Assuntos Estudantis (DEAE) encaminhará a listagem para homologação pela Diretora Geral do Campus.
3.5 A listagem de estudantes contemplados para o Auxílio Financeiro Emergencial ao Estudante-COVID19 será publicada nos meios de comunicação institucional do Campus no dia 19/06/2020.
3.6 O pagamento aos estudantes ocorrerá por meio de depósito em conta corrente ou poupança,
exclusivamente em nome do estudante. Não serão aceitas contas em nome de terceiros tais como
pai, mãe, companheiro e ou responsáveis. O não fornecimento da conta implica indeferimento da
inscrição.
4. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
4.1. O prazo de interposição de recurso será de 02 (dois) dias corridos a contar da divulgação do
resultado no site do Campus.
4.2. Os recursos (ver modelo em Anexo II) deverão ser encaminhados ao Departamento de Assuntos
Estudantis (DEAE), impressos ou manuscritos, por meio do e-mail: deae.maracana@ifma.edu.br ou pelo
WhatsApp (98) 984731610.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Para tirar dúvidas, os estudantes podem entrar em contato com o Departamento de Assuntos
Estudantis por meio do endereço de e-mail (deae.maracana@ifma.edu.br) e/ou contato telefônico 33131519 ou (98) 98473-1610 (WhatsApp).
5.2 O estudante que, por qualquer motivo, receber o auxílio indevidamente deverá proceder a
devolução por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
5.3. Os casos omissos serão resolvidos em 1ª instância pelo Direção Geral do Campus e em 2ª instância
pela Pró-Reitoria de Ensino no âmbito de sua atuação.
5.4. As disposições e instruções contidas nos avisos oficiais e normas complementares divulgadas pelo
Campus São Luís Maracanã, constituem a partir de então, parte integrante deste Edital.

São Luís, 02 de junho de 2020.

EDITAL N° 10, DE DE MAIO DE 2020
(assinado eletronicamente)
Diretor Geral em Exercício
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