A Assistência Estudantil é uma ajuda
ao estudante?
Não. A Assistência Estudantil é uma política que visa
garantir o direito à educação, previsto na Constituição
Federal de 1988. Os auxílios estudantis são custeados
com dinheiro público, portanto todos procedimentos e
ações devem ser transparentes a todos envolvidos.

O que são os auxílios estudantis?
Os auxílios estudantis são repasses financeiros aos
estudantes e têm por objetivo custear, parcial ou
integralmente, os gastos dos estudantes, visando à
permanência e ao êxito nos cursos do IFSP.

Sociopedagógico
A Coordenadoria Sociopedagógica é uma equipe multiprofissional,
articulada e de ação interdisciplinar, composta por:
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ESSES PROFISSIONAIS DESENVOLVEM
AÇÕES PARA...
• Acolher e integrar os estudantes;
• Acompanhar o processo de ensino e aprendizagem;
• Colaborar com o desenvolvimento acadêmico;
• Atender, orientar, encaminhar e acompanhar estudantes e
familiares nas questões sociais, psicológicas e educacionais;
• Desenvolver, implantar e acompanhar programas e ações
educativas de apoio aos estudantes.

Você pode contar com essa Equipe...

Sempre que necessitar de orientação quanto aos estudos, às
relações interpessoais, à metodologia, à carreira profissional, ao
desenvolvimento de habilidades, às dificuldades de aprendizagem e
a outras questões do processo educativo!

Expediente:

PRE

Você já ouviu falar
de Assistência
Estudantil?
Sabe o que é e
como funciona?
A Política de Assistência
Estudantil foi criada para
proporcionar condições aos
estudantes do IFSP para que
permaneçam estudando e
concluam seus cursos. A
Assistência Estudantil é
composta pelo Programa
de Auxílio Permanência
e pelo Programa de
Ações Universais.

Programa de Auxílio Permanência
Esse programa é voltado
aos estudantes em
vulnerabilidade social.
O principal objetivo
do programa é apoiar
a permanência dos
estudantes na instituição,
por meio de auxílios
financeiros mensais.

Alimentação

Programa de
Ações Universais
Todos os estudantes podem participar
desse programa. Estudantes, professores e
técnicos-administrativos poderão inscrever
projetos de cultura, esporte, inclusão digital
e apoio às necessidades educacionais
específicas dos estudantes.
Para participar dessas ações, procure a
Coordenadoria Sociopedagógica de seu
campus e se informe sobre os critérios e
formas de participação.

Transporte

Moradia

Você pode se inscrever para
receber esses auxílios por meio
do EDITAL do Programa de
Auxílio Permanência, aberto
no início de cada semestre.
FIQUE ATENTO!
Em caso de dúvidas, procure a
Coordenadoria Sociopedagógica
de seu campus!

Creche

(apoio aos estudantes
pais e mães)

Apoio
DidáticoPedagógico

Saúde

Leia Mais!

O Programa de Auxílio Permanência
e o Programa de Ações Universais
fazem parte da Política de Assistência
Estudantil do IFSP, que é regulamentada
pela Resolução nº 135/2014 e
Resolução nº 136/2014.
(Disponíveis no site
www.ifsp.edu.br).

