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APRESENTAÇÃO  

 

Caro Estudante do IFS, 

Esta cartilha traz informações sobre os programas e os 

projetos que fazem parte da Política de Assistência Estudantil 

do IFS – PAE, que estão à disposição dos estudantes.   

A principal finalidade da PAE é garantir a permanência dos 

estudantes, especialmente especial àqueles oriundos de 

famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.  

O IFS dispõe de uma equipe multiprofissional para atendê-lo no 

seu campus, e na Reitoria/PROEN, Diretoria de Assuntos 

Estudantis - Diae.  

Faça uma boa leitura, e no caso de dúvidas, procure os 

esclarecimentos junto à DIAE ou junto aos setores ligados à 

Assistência Estudantil de seus campi!! 

Diretoria de Assuntos Estudantis 
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A Política de Assistência Estudantil no IFS 
 
A Assistência Estudantil no IFS comtempla as áreas de atuação 
do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, 
através do Programa de Assistência e Acompanhamento ao 
Educando do IFS – PRAAE/IFS.   
 
O PRAAE reúne um conjunto de ações voltadas ao atendimento 
aos estudantes regularmente matriculados em cursos 
oferecidos pelo IFS em todas as modalidades e os estudantes 
que estejam em mobilidade nacional e internacional 
 
O PRAAE tem o objetivo de auxiliar no acesso, na permanência 
e no êxito dos estudantes do IFS, na perspectiva da inclusão 
social, democratização do ensino e o direito à educação 
pública de qualidade. 
 
 A operacionalização/execução da PRAAE/IFS é feita pelas 
equipes de Assistência Estudantil dos campi, e são 
coordenadas pela da Diretoria de Assuntos Estudantis – Diae,  
 
 
O Programa de Assistência Estudantil no IFS está 
fundamentado nos documentos: Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES) instituído pelo Decreto Federal 
nº 7.234/2010 e pela Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando do IFS – Praae/Ifs Normativa 
reformulada, Resolução nº 21/CS/IFS de maio de 2018. 
 
 
 
Projetos de Assistência e Acompanhamento do IFS 
acompanhados pela Diae:  

 
1. Projeto Jornada de Assuntos Estudantis, 
2. Projetos de Arte, Cultura, Esporte e Lazer; 
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3. Projeto de Educação, Saúde e Cidadania;  
4. Projeto Partilhando Saberes; 
5. Apoio ao Estágio;  
6. Atenção à Saúde, Atenção Psicossocial e Pedagógica;  
7. Projetos de Inclusão Digital; 
8. Projetos de Inovação e Empreendedorismo 
 
 

Linhas de Ações do PRAAE/IFS 
 
 
As Linhas de Ações são constituídas de auxílios financeiros e 
bolsas. Dividem-se Ações Universais e Ações de atendimento 
ao estudante em vulnerabilidade socioeconômica  
 

1. Ações Universais: 
 
 
Contemplam projetos e ações destinados a todos os 
estudantes do IFS através dos auxílios: 

 
1.1. Auxílio Financeiro para participação em eventos; 
1.2. Projetos de monitoria de Nível Médio/Técnico e 

Superior (Graduação); 

1.3. Projetos de incentivo ao êxito acadêmico; 
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1.4. 1.4. Projetos de incentivo a arte, cultura, esporte e 
lazer 

 
 
2. Ações Específicas: 

 
 
Contemplam os auxílios financeiros e bolsas destinados aos 
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.   
 

a. Auxílio Permanência Estudantil; 
b. Auxílio Eventual; 

c. Auxílio aos Estudantes de Educação de Jovens e 
Adultos/Proeja; 

d. Auxílio Material e Fardamento; 
e. Auxílio Residência; 
f. Bolsa Trainee 

 
 

3. Serviços do PRAAE  
 

3.1.Alojamento Estudantil (somente no Campus São 
Cristóvão); 
3.2. Refeitório (Aracaju e São Cristóvão); 
3.3. Seguro para estudantes em estágio obrigatório. 
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Como ter acesso aos auxílios do Praae? 
 
✓ Para que o estudante tenha acesso às Linhas de Ações 

do Praae, sejam as ações que dependem da situação de 
vulnerabilidade econômica ou não, é preciso que sejam 
feitas às inscrições, no período designado em editais 
específicos. 

 
✓ Para as ações que tem como foco a permanência e o 

êxito do estudante em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, os campi abrem 02 tipos de editais:  
 

A)  Edital de Atualização Cadastral 
 
Destinado aos estudantes já cadastrados nas linhas de ações 
de vulnerabilidade socioeconômica do Praae; 
Tem como objetivo a continuidade da transferência financeira 
do mesmo auxílio/bolsa concedido ao estudante no pleito 
anterior.  
 
B) Edital de Cadastramento 
 
Destinado aos estudantes que ainda não são cadastrados nas 
Linhas de ações de vulnerabilidade socioeconômica Praae, tem 
como objetivo abrir novas vagas nos auxílios financeiros e nas 
bolsas, de acordo com a disponibilidade orçamentária de cada 
campus. 
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Assistência às Pessoas com Necessidades 
Específicas no IFS 

 
A Política de Assistência estudantil do IFS, através dos Núcleos 
de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas 
(Napne) dos campi, desenvolve ações para a inclusão, 

permanência e êxito dos estudantes com necessidades 
específicas no IFS. 
As ações do Napne’s são coordenadas pela DIAE, através da 
Coordenadoria  
 
O Napne tem como finalidades:  
 
- Auxiliar os estudantes com necessidades educacionais 

específicas nos processos seletivos no IFS; 

- Contribuir na adequação de métodos, técnicas, recursos 

educativos e demais especificidades pedagógicas 

necessárias; 

- Colaborar para a inserção sócio educacional dos alunos 

através do acompanhamento direcionado; 

- Auxiliar os docentes no processo de desenvolvimento de 

práticas pedagógicas adequadas à inserção. 
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Apoio ao Estágio no IFS 
 
 

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos (Lei nº 11.788/08). 

Os Núcleos de Estágios são os setores operacionais 

responsáveis pela execução do estágio em cada campus do 

IFS. Todo aluno do IFS, deverá antes de iniciar o estágio, 

obrigatoriamente, procurar o NAE do seu campus. 

Tipos de Estágios:  
 

- OBRIGATÓRIO: é aquele definido como tal no Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), cuja carga horária é requisito para 

obtenção de diploma. Pode ser remunerado ou não. 

- NÃO-OBRIGATÓRIO: é aquele desenvolvido como atividade 

opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória do 

curso.  

 
O aluno que deseja estagiar deverá: 
 

✓ Procurar o Núcleo de Apoio ao Estágio (NAE) do seu 
campus; 

✓ Estar regularmente matriculado e frequentando o curso; 
✓ Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e o Plano 

de Atividades de Estágio; 
✓ Ter acompanhamento do Professor Orientador (IFS) e do 

Supervisor de Estágio (Empresa). 
 

Todo estagiário precisa estar coberto pelo Seguro, conforme a 

Lei nº 11.788/2008; 
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✓ Para o estágio não obrigatório, o pagamento do Seguro, 

obrigatoriamente deverá ser feito pela concedente do 

estágio; 

✓ Para o estágio obrigatório, a responsabilidade do 

pagamento do seguro poderá, alternativamente, ser 

assumida pela instituição de ensino.  

 

 
 

 

 
 
 

Áreas de Atuação da Política de Assistência 
Estudantil do IFS 
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