
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO 

   

RESOLUÇÃO “AD REERENDUM” IFTM Nº 052 DE 27 DE JANEIRO 2021 
 

 
Dispõe sobre alteração da Resolução n. 57-2018 – 
Regulamento do Programa de Assistência 
Estudantil do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – 
IFTM 

 
 
A Presidente Substituta do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Mineiro, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892 de 
29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, o Estatuto aprovado pela Resolução nº 01/2009, 
do dia 17/08/2009, publicada no DOU de 21/08/2009 e a Portaria n. 1.941 de 20/12/19, 
publicada no DOU de 23/12/2019, Seção 2, página 42, RESOLVE: 
 

Art. 1º - Aprovar ad referendum as alterações no Regulamento do Programa de Assistência 
Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – 
Resolução IFTM n. 57/2018, conforme anexo. 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Uberaba, 27 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
Marlene Jerônimo 
Presidente Substituta do Conselho Superior do IFTM 
  



 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

TRIÂNGULO MINEIRO 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º O presente regulamento fixa diretrizes e procedimentos do programa de assistência 
estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – 
IFTM. 
 
Parágrafo Único. As diretrizes estabelecidas neste regulamento são aplicáveis aos benefícios de 
“Auxílio Estudantil” e “Assistência Estudantil” concedidos aos estudantes dos campi do IFTM 
nos vários programas e projetos institucionais, ressalvadas as condições e exigências 
estabelecidas neste regulamento. (revogado) 
 
§ 1º As diretrizes estabelecidas neste regulamento são aplicáveis aos benefícios de “Auxílio 
Estudantil” e “Assistência Estudantil” concedidos aos estudantes dos campi do IFTM nos vários 
programas e projetos institucionais ressalvadas as condições e exigências estabelecidas neste 
regulamento. (renumerado) 
 
§ 2º Os procedimentos vinculados ao programa de assistência estudantil no âmbito do IFTM 
deverão atender, prioritariamente, estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou 
com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. (incluído) 
 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES 

 
 
Art. 2º O programa de assistência estudantil tem como finalidade conceder os benefícios 
“Auxílio Estudantil” e “Assistência Estudantil” com vistas à promoção do desenvolvimento 
humano, ao apoio ao desenvolvimento, à igualdade de oportunidades e à formação acadêmica 
e garantia da permanência de estudantes dos cursos regulares do IFTM, favoráveis ao êxito no 
percurso formativo e a inserção socioprofissional. (revogado) 
 
 
Art. 2º O programa de assistência estudantil tem como finalidade conceder os benefícios 
“Auxílio Estudantil” e “Assistência Estudantil” com vistas à promoção do desenvolvimento 
humano, à igualdade de oportunidades e à formação acadêmica e garantia da permanência de 
estudantes dos cursos regulares do IFTM, favoráveis ao êxito no percurso formativo e a inserção 
socioprofissional. (nova redação) 
 
§ 1º No intuito de atender ao decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o 
programa nacional de assistência estudantil - PNAS, em especial ao disposto nos arts. 2º e 3º, 
§ 1º incisos V, VI, VII e IX, poderão ser realizadas, ações de investimento e custeio, mediante 
apresentação de projetos nos termos da seção III, capítulo V deste regulamento.   
 
§ 2º Por “Auxílio Estudantil” é entendido o apoio a estudantes, financeiro ou não, para atenção 
à saúde, acessibilidade e para incentivo à cultura e ao esporte, concessão de alojamento nos 



 

 

campi e participação em atividades/eventos de caráter técnico-científico, didático-pedagógico 
(acadêmico), esportivo e cultural e seguros. (revogado) 
 
§ 2º Por “Auxílio Estudantil” é entendido o apoio a estudantes, financeiro ou não, para atenção 
à saúde, acessibilidade e para incentivo à cultura e ao esporte, concessão de alojamento nos 
campi e participação em atividades/eventos de caráter técnico-científico, didático-pedagógico 
(acadêmico), esportivo e cultural. (nova redação) 
 
§ 3° Por “Assistência Estudantil” é entendido o apoio financeiro concedido a estudante de baixa 
renda, sem contrapartida para a instituição, para garantia de sua permanência nos estudos, com 
o objetivo de promover a inclusão social pela educação. 
 
§ 4º Por cursos regulares são entendidos aqueles oferecidos, em todas as modalidades, pelos 
campi vinculados ao IFTM, conforme definido em regulamentação específica, sendo também 
considerados, para efeito de percepção de benefícios, os cursos ofertados na modalidade 
PROEJA FIC. 
 
§ 5º A estudantes vinculados a programas governamentais diversos, deverá ser aplicado o 
disposto em legislação específica, caso existente, ocorrendo a aplicação deste regulamento 
apenas quando da ausência de dispositivos regulamentadores específicos. 
 

CAPÍTULO III 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 3° O programa de assistência estudantil do IFTM tem os seguintes objetivos: 
 
a. Democratizar as condições de permanência dos jovens na escola; 
b. Consolidar o apoio à formação acadêmica integral; 
c. Promover o acesso e permanência de estudantes em condições de vulnerabilidade social 
e econômica; 
d. Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação, articulada com as demais 
políticas setoriais; 
e. Contribuir para a permanência e melhoria do desempenho acadêmico do estudante 
participante do programa nacional de integração profissional com a educação básica na 
modalidade de educação de jovens e adultos (PROEJA); 
f. Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão 
dos cursos regulares; 
g. Apoiar o estudante na participação em atividades e eventos pedagógicos, esportivos, 
sociais e culturais, complementares à formação acadêmica; 
h. Apoiar o estudante por meio de auxílio financeiro para atenção à saúde biopsicossocial 
e para incentivo à cultura e ao esporte; 
i. Elevar os índices de aproveitamento dos estudantes e reduzir as taxas de retenção e 
evasão. 
 

CAPÍTULO IV 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
 



 

 

Art. 4º O programa de assistência estudantil do IFTM terá sua coordenação sob a 
responsabilidade da pró-reitoria de extensão, na reitoria, sendo executado, nos campi, pela 
coordenação geral de atendimento ao educando, ou setor equivalente. (revogado) 
 
Parágrafo Único. Caso não haja servidores suficientes lotados na pró-reitoria de extensão e/ou 
na coordenação geral de atendimento ao educando ou setor equivalente, poderão, 
respectivamente, o reitor e/ou o diretor de campus designar servidores de outros setores para 
participarem do programa em questão. (revogado) 
 
Art. 4º O programa de assistência estudantil do IFTM terá sua coordenação sob a 
responsabilidade da pró-reitoria de extensão e cultura, na reitoria, sendo executado, nos campi, 
pela coordenação geral de atendimento ao educando, ou setor equivalente. (nova redação) 
 
Parágrafo Único. Caso não haja servidores suficientes lotados na pró-reitoria de extensão e 
cultura e/ou na coordenação geral de atendimento ao educando ou setor equivalente, poderão, 
respectivamente, o reitor e/ou o diretor de campus designar servidores de outros setores para 
participarem do programa em questão. (nova redação) 
 
Art. 5º A direção geral de campus encaminhará, à pró-reitoria de extensão, os nomes dos 
responsáveis pelo programa no campus. 
 
Art. 5º A direção geral de campus encaminhará, à pró-reitoria de extensão e cultura, os nomes 
dos responsáveis pelo programa no campus. (nova redação) 
 

Seção I 
Das Atribuições 

 
Art. 6º As atribuições das coordenações vinculadas ao programa de assistência estudantil 
serão estabelecidas em documento específico. 
 

CAPÍTULO V 
DO AUXÍLIO ESTUDANTIL 

 
Art. 7º Para fins deste regulamento, o benefício “Auxílio Estudantil”, nos termos do art. 2º § 2º, 
é entendido como benefício concedido ao estudante, sem contrapartida para a Instituição, em 
situações específicas, de acordo com os princípios, condições e critérios estabelecidos neste 
documento, compreendendo: 
  
a. Auxílio para participação em atividades e eventos: tem por objetivo apoiar a 
participação dos estudantes em atividades/eventos de caráter técnico-científico, didático-
pedagógico (acadêmico), esportivo e cultural, por meio da concessão de recursos para auxiliar 
no transporte, na alimentação, na hospedagem e no pagamento ou no ressarcimento de custos 
de inscrição e/ou ingresso; 
b. Auxílio residência, sem remuneração, tem por objetivo auxiliar na permanência do 
estudante na Instituição, mediante a concessão de alojamento nos campi que disponham de 
estrutura para recebê-los; 
c.Auxílio para atenção à saúde, acessibilidade e incentivo à cultura e ao esporte: tem por 
objetivo auxiliar na permanência do estudante na instituição, mediante a concessão de subsídio 
para o pagamento de despesas com programas para orientações sobre saúde do corpo, saúde 
bucal, prevenção quanto às doenças infecto-contagiosas e metabólicas e dependência química, 



 

 

bem como para promoção do acesso, participação e aprendizagem de estudantes com 
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, além 
de implementação de ações e políticas inclusivas, culturais e esportivas; (revogado) 
c. Auxílio para atenção à saúde, acessibilidade e incentivo à cultura e ao esporte: tem por 
objetivo auxiliar na permanência do estudante na instituição, mediante a concessão de subsídio 
para o pagamento de despesas com programas para orientações sobre saúde do corpo, saúde 
bucal, prevenção quanto às doenças infecto-contagiosas e metabólicas e dependência química, 
bem como para promoção do acesso, participação e aprendizagem de estudantes com 
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, além 
de implementação de ações e políticas inclusivas, culturais e esportivas, respeitando as áreas 
estabelecidas no art. 3º, § 1º do Decreto nº 7.234/2010; (nova redação) 
d. Seguro de vida: tem por objetivo a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação 
de serviços de seguro de vida para estudantes regularmente em cursos regulares ofertados pelo 
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – IFTM. (revogado) 
e.    Auxílio Alimentação: sem remuneração, tem por objetivo auxiliar na permanência do 
estudante na Instituição mediante custeio parcial de suas despesas com alimentação, garantindo 
acesso à alimentação balanceada no campus; e 
f.    Auxílio Transporte: sem remuneração, tem por objetivo auxiliar na permanência do 
estudante na Instituição mediante custeio parcial das despesas realizadas com transporte 
coletivo nos deslocamentos realizados pelo estudante, de sua residência ao campus e vice-versa. 
 
§ 1º O estudante, que for contemplado com o benefício “Auxílio Estudantil”, poderá ser 
contemplado com o benefício “Assistência Estudantil”, nos termos do Capítulo VI, respeitando 
as disposições deste regulamento. (incluído) 
 
§ 2º O estudante não poderá ser contemplado por benefícios “Auxílio Estudantil” diversos de 
mesmo objeto no mesmo ano letivo. (incluído) 
 
§ 3º O disposto no parágrafo anterior poderá ser afastado quando se tratar de projetos e ou 
programas governamentais mediante manifestação expressa da pró-reitoria de extensão e 
cultura. (incluído) 
 

Seção I 
Do Auxílio Estudantil para Participação em Atividades/Eventos 

 
Art. 8º A demanda do benefício “Auxílio Estudantil” – modalidade auxílio para participação 
em atividades/eventos de extensão, de caráter técnico-científico, didático pedagógico 
(acadêmico), esportivo e cultural deverá ser apresentada, em formulário específico, pelo 
estudante por intermédio do Professor responsável/orientador, com aprovação da coordenação 
de curso e ciência da diretoria de ensino, aos responsáveis no campus para abertura de processo 
e encaminhamento à direção geral de campus para avaliação e homologação. (revogado) 
 
 
Art. 8º A demanda do benefício “Auxílio Estudantil” – modalidade auxílio para participação 
em atividades/eventos de extensão, de caráter técnico-científico, didático pedagógico 
(acadêmico), esportivo e cultural deverá ser apresentada, em formulário específico, pelo 
estudante por intermédio do Professor responsável/orientador, responsável pelo consolidação 
dos requerimentos e demais documentos necessários para a solicitação, com aprovação da 
coordenação de curso e ciência da diretoria de ensino, aos responsáveis no campus para abertura 



 

 

de processo e encaminhamento à direção geral de campus para avaliação e homologação. (nova 
redação) 
 
§ 1º O recurso financeiro para participação em atividades/eventos deverá ser utilizado para 
auxiliar no custeio de despesas relativas ao transporte, à hospedagem e ao pagamento ou ao 
ressarcimento de custos de inscrição e/ou ingresso. 
 
§ 2º Este recurso poderá ser concedido, total ou parcialmente, ou indeferido, observados os 
critérios estabelecidos neste regulamento e a disponibilidade de recursos financeiros. 
 
§ 3º A solicitação descrita no caput deste artigo, juntamente com os documentos elencados no 
art. 10, deverá ser encaminhada aos responsáveis pelo programa no campus, no mínimo, com 
30 (trinta) dias de antecedência à realização da atividade/evento nacional e, no mínimo, com 45 
(quarenta e cinco) dias de antecedência à realização da atividade/evento internacional, sendo 
de inteira responsabilidade do solicitante o cumprimento dos dispositivos desta resolução. 
 
§ 4º A solicitação deverá ser individual e formalizada, em formulário próprio, pelo estudante, 
por intermédio do professor responsável/orientador, não sendo concedido auxílio financeiro 
coletivo, no caso de coautoria na elaboração do trabalho. 
 
§ 5º Em caso de pedidos coletivos para o mesmo evento, o solicitante deverá centralizar todas 
as solicitações, juntamente com os documentos elencados no art. 10, consolidá-las e encaminhá-
las aos responsáveis pelo programa no campus. 
 
§ 6º As solicitações de benefício para participação em eventos oficiais ou atividades de interesse 
institucional só serão aceitas quando o solicitante for convocado ou convidado oficialmente 
para nele atuar, ou a critério do campus, observando o estabelecido neste Regulamento. 
 
Art. 9º Serão consideradas para efeito de análise e aprovação do pedido: 
 
a. A natureza e relevância das atividades como instrumento de formação acadêmica e 
capacitação discente, vinculadas prioritariamente ao projeto pedagógico do curso (PPC); 
b. A relevância atribuída à participação do estudante na representação do campus. 
 
Art. 10 É indispensável que o solicitante anexe, ao formulário de solicitação, os seguintes 
documentos conforme o tipo/a natureza do evento/atividade: 
 
a. Programação do evento ou da atividade do qual pretende participar; 
b. Cópia do trabalho a ser apresentado no evento,      quando for o caso; 
c. Documento/carta comprobatório da aceitação do trabalho a ser apresentado, expedido 
pelos organizadores do evento, caso o evento seja referente à apresentação de trabalho 
acadêmico, quando for o caso; 
d. Cópia do documento pelo qual o solicitante tenha sido convocado ou convidado a 
participar da atividade/evento ou comprovante de inscrição expedido pelo responsável pela 
organização da atividade ou do evento, quando for o caso; 
e. Justificativa do solicitante, explicitando a relevância da atividade/evento no processo de 
formação e capacitação do estudante em relação ao curso ou disciplina a que esteja relacionado 
à atividade ou ao evento; 
f. Cópia do documento de identificação oficial com foto; do comprovante de inscrição no 
CPF ou comprovante de situação cadastral no CPF ou qualquer documento de identificação 



 

 

oficial que contenha o número do CPF; do comprovante de residência; e cópia do comprovante 
da conta bancária, sendo este obrigatoriamente em nome do estudante beneficiado, exceto no 
caso previsto no art. 43 deste regulamento; 
g. Comprovante de matrícula em curso regular oferecido pelo IFTM; 
 
Parágrafo único. Caso necessário, a declaração de residência poderá ser firmada pelo próprio 
interessado, conforme disposto na lei nº 7115 de 29 de agosto de 1983. 
 
Art. 11 O valor do auxílio financeiro será concedido conforme especificações abaixo: 
 
a. Valor concedido ao estudante para alimentação e hospedagem em que o local do evento 
não as disponibilize será fixado pelo colégio dos dirigentes e divulgado pela direção geral de 
campus ao final de cada ano letivo. 
b. No caso de deslocamento para participação em eventos, por mais de 01 (um) dia, em 
localidades distantes acima de cem quilômetros, em que a organização do evento disponibilize 
alimentação e hospedagem, será concedido auxilio financeiro a ser fixado pelo colégio dos 
dirigentes e divulgado pela direção geral de campus ao final de cada ano letivo. 
 
§ 1º Quando se tratar de auxílio financeiro concedido por outra Instituição, os valores serão os 
fixados pela concedente do auxílio. 
 
§ 2º Em se tratando de deslocamento para participação em eventos internacionais, em que o 
estudante esteja representando este Instituto, os valores estipulados nas alíneas “a” e “b” deste 
artigo poderão ser acrescidos em até 05 (cinco) vezes, a critério da Administração, tendo em 
vista o caso específico. 
 
§ 3º A solicitação de que trata o parágrafo anterior, respeitando os procedimentos estabelecidos 
na seção I do capítulo V deste regulamento, deverá ser encaminhada ao reitor deste Instituto 
para autorização, podendo ser ajustados os valores solicitados, a critério da Administração. 
 
§ 4º Para participação em eventos nacionais e/ou internacionais, em que o estudante esteja 
representando este Instituto, os valores estipulados nas alíneas “a” e “b” deste artigo poderão 
ser acrescidos do valor necessário para aquisição de passagens, aéreas ou rodoviárias, à critério 
da Administração, tendo em vista o caso específico. 
 
§ 5º A solicitação de que trata o parágrafo anterior, respeitando os procedimentos estabelecidos 
na seção I do capítulo V deste regulamento, deverá ser encaminhada, juntamente com pesquisa 
de mercado, ao reitor deste Instituto para autorização, podendo ser ajustados os valores 
solicitados, a critério da Administração. 
 
§ 6º Para participação em atividades/eventos nacionais e/ou internacionais, os valores 
estipulados nas alíneas “a” e “b” deste artigo poderão ser acrescidos do valor necessário para 
custeio do valor integral de inscrição e/ou ingresso ou ressarcimento de custos de inscrição e/ou 
ingresso, devidamente comprovado, a critério da Administração, tendo em vista o caso 
específico. 
 
§ 7º A solicitação de que trata o parágrafo anterior, respeitando os procedimentos estabelecidos 
na seção I do capítulo V deste regulamento, deverá ser encaminhada ao reitor deste Instituto 
para autorização, podendo ser ajustados os valores solicitados, a critério da Administração. 
 



 

 

Art. 12 Deverá ser apresentado obrigatoriamente o relatório de viagem em formulário padrão 
disponibilizado, assinado pelo estudante contemplado com o auxílio e pelo professor 
responsável/professor orientador ou pelo coordenador de curso. 
 
§ 1º O solicitante deverá encaminhar o relatório de que trata o caput deste artigo em até 10 (dez) 
dias letivos após o término do evento aos responsáveis pelo programa no campus, incluindo 
documentação que comprove a sua efetiva participação no evento, com descrição do nível de 
participação, que pode consistir na apresentação de trabalho, na atuação como palestrante ou 
debatedor, ou na realização de outras atividades. 
 
§ 2º Na impossibilidade de o estudante beneficiado apresentar a prestação de contas de que trata 
o caput deste artigo, a responsabilidade pela mesma será do professor responsável/professor 
orientador, que responderá solidariamente com o estudante pela não prestação de contas, 
podendo ser aplicadas sanções previstas na legislação vigente. 
 
§ 3º O relatório de viagem apresentado e demais documentos que comprovem a efetiva 
participação dos discentes na atividade/evento deverão ser incluídos ao respectivo processo de 
concessão do benefício. 
 
§ 4º O estudante contemplado com o auxílio previsto nos § 4º e § 6º do art. 11 deverá apresentar 
os respectivos comprovantes, juntamente com o relatório de viagem previsto no caput. 
 
§ 5º Em se tratando de benefícios pecuniários, uma vez demonstrada, na prestação de contas, 
atuação do solicitante na tentativa de restituição ao erário de valores percebidos por estudantes 
beneficiados tendo em vista descumprimento de dispositivo(s) aplicável(is) ao auxílio de que 
trata o art. 8, mediante decisão motivada do ordenador de despesas, na qual deve ser atestado o 
cumprimento do disposto no § 6º deste artigo, poderá ser afastada a responsabilização do 
solicitante nos termos do § 2º deste artigo. (incluído) 
 
§ 6º A demonstração da atuação do solicitante de que trata o parágrafo anterior compreenderá: 
a. A emissão de Guia de Recolhimento da União - GRU para restituição do valor percebido 
pelo estudante beneficiado; e 
b. A comprovação de notificação do mesmo, contendo: 

i. Informações sobre situação em questão; 
ii.Orientações sobre procedimento para regularização da situação; 

iii. Cópia da citada GRU para pagamento pelo interessado; e 
iv. Prazo para apresentação da comprovação de pagamento sob pena de aplicação de sanções 

previstas na legislação vigente. (incluído) 
 
Art. 13 Não será permitido qualquer tipo de auxílio a estudante que tenha prestação de contas 
pendente em relação a outro auxílio que tenha sido concedido pelo programa de assistência 
estudantil do IFTM. 
 
§ 1º Uma vez sanada a pendência de que trata caput deste artigo, o estudante poderá pleitear o 
auxílio de que trata esta subsessão. 
 
§ 1º Uma vez sanada a pendência de que trata caput deste artigo, o estudante poderá pleitear o 
auxílio de que trata esta subseção. (nova redação) 
 



 

 

§ 2º Da mesma forma, o professor que possuir pendências em pedidos anteriores de concessão 
de benefício não terá novo pedido apreciado enquanto não regularizar sua situação.  
 

Seção II 
Do Auxílio Residência 

 
Art. 14 Para os campi que possuem alojamento estudantil, a disponibilidade de vagas deverá 
ser apresentada pelos setores responsáveis pelo programa de assistência estudantil nos campi 
do IFTM à respectiva direção geral de campus, até 30 (trinta) dias antes do encerramento do 
semestre. 
 
§ 1º A seleção de estudantes deverá ser feita pelos setores responsáveis pelo programa de 
assistência estudantil nos campi, mediante edital específico para esta finalidade, seguindo 
modelo apresentado pela pró-reitoria de extensão e previamente aprovado pela procuradoria 
jurídica deste Instituto. (revogado) 
 
§ 1º A seleção de estudantes deverá ser feita pelos setores responsáveis pelo programa de 
assistência estudantil nos campi, mediante edital específico para esta finalidade, seguindo 
modelo apresentado pela pró-reitoria de extensão e cultura e previamente aprovado pela 
procuradoria jurídica deste Instituto. (nova redação) 
 
§ 2º Havendo desistências no decorrer do período letivo, por quaisquer motivos, essas vagas 
serão preenchidas por outros estudantes, respeitando-se a ordem de classificação no edital de 
seleção ou poderá ser realizado edital de seleção específico para preenchimento da(s) referida(s) 
vaga(s), caso não haja classificados em lista de espera. 
 
§ 3º Os editais de que trata o §1º deste artigo deverão ser encaminhados à procuradoria jurídica 
deste Instituto para análise e parecer. 
 
Art. 15 Para proceder a sua inscrição o candidato deverá atender os requisitos dos editais de 
seleção. 
 
Art. 16 A análise para a concessão do benefício de “Auxílio Estudantil” – modalidade auxílio 
residência será realizada pelos responsáveis no campus, sendo o resultado encaminhado à 
direção geral de campus para análise e homologação. 
 
§ 1º A seleção de estudantes seguirá as condições previstas no respectivo edital. 
 
§ 2º Considerar-se-á como critério preferencial para a seleção de candidatos ao benefício de 
“Auxílio Estudantil” – modalidade auxílio residência, a menor renda familiar per capita e os 
oriundos da rede pública de educação básica; em caso de igualdade socioeconômica, serão 
classificados os candidatos que tenham obtido melhor aproveitamento (média global) ao longo 
do curso (estudantes “veteranos”) ou, melhor nota no processo seletivo (estudantes recém-
ingressos). 
 
Art. 17 A coordenação geral de assistência ao educando ou setor equivalente encaminhará o 
resultado do edital ao diretor de campus para avaliação e homologação. 
 
 
 



 

 

Seção III 
Do Auxílio para Atenção à Saúde e Acessibilidade e para Incentivo à Cultura e ao 

Esporte 
 

Art.18 A demanda para o benefício de “Auxílio Estudantil” – modalidade auxílio para atenção 
à saúde e acessibilidade e para incentivo à cultura e ao esporte deverá ser apresentada, mediante 
programa ou o projeto, por servidor integrante do quadro de pessoal do IFTM aos responsáveis 
pelo programa no campus para abertura de processo e encaminhamento à direção geral de 
campus para análise e parecer. 
 
Parágrafo Único. O benefício de que trata o caput poderá ser concedido, total ou parcialmente, 
ou indeferido, observados os critérios estabelecidos neste regulamento e a disponibilidade de 
recursos financeiros. 
 
 
§1º O benefício de que trata o caput deste artigo poderá ser concedido, total ou parcialmente, 
ou indeferido, observados os critérios estabelecidos neste regulamento e a disponibilidade de 
recursos financeiros. (renumerado) 
 
§ 2º Fica dispensada a apresentação de acompanhamento de frequência quando a concessão do 
benefício de que trata a presente seção ocorrer em parcela única, desde que a execução do 
programa ou do projeto de que trata o caput deste artigo termine com o citado pagamento. 
(incluído) 
 
§ 3º Quando o benefício de que trata o caput deste artigo for concedido mediante edital de 
seleção específico para tal fim, serão aplicados, no que couber, os procedimentos estabelecidos 
no Capítulo VI, Seções III a VI. (incluído) 
 
 § 4º O estudante que venha a ser contemplado com o benefício de que trata o caput deste artigo 
fica sujeito às cláusulas estabelecidas pelo programa ou pelo projeto que o apresente bem como 
às estabelecidas em edital de seleção específico para tal fim, quando houver. (incluído) 
 
Art. 19 É indispensável que o coordenador do programa ou projeto anexe à sua solicitação 03 
(três) orçamentos que comprovem as despesas inerentes ao mesmo. 
 
Parágrafo Único. Quando se tratar de auxílio financeiro concedido por outra Instituição, os 
valores serão os fixados pela concedente do auxílio. 
 
Art. 20 O solicitante deverá, obrigatoriamente, encaminhar cópia da prestação de conta 
realizada, seguindo os procedimentos legais, aos representantes do programa no campus, em 
até 5 (cinco) dias letivos após a execução do programa ou projeto, incluindo a documentação 
que comprove a efetiva execução do programa ou projeto, com descrição dos resultados 
alcançados. (revogado) 
 
 
Art. 20 O solicitante deverá, obrigatoriamente, encaminhar cópia da prestação de conta 
realizada, valendo-se de relatório de execução em formulário padrão disponibilizado e seguindo 
os procedimentos legais, aos representantes do programa no campus, em até 5 (cinco) dias 
letivos após a execução do programa ou projeto, incluindo a documentação que comprove a 



 

 

efetiva execução do programa ou projeto, com descrição dos resultados alcançados. (nova 
redação) 
 
Parágrafo Único. O solicitante responderá pela não prestação de contas, podendo ser aplicadas 
sanções previstas na legislação vigente. 
 
§ 1º O solicitante responderá pela não prestação de contas, podendo ser aplicadas sanções 
previstas na legislação vigente. (renumerado) 
 
§ 2º Em se tratando de benefícios pecuniários, uma vez demonstrada, na prestação de contas, 
atuação do solicitante na tentativa de restituição ao erário de valores percebidos por estudantes 
beneficiados tendo em vista descumprimento de dispositivo(s) previsto(s) no programa ou no 
projeto que apresente o auxílio de que trata o art. 18, “mediante decisão motivada do ordenador 
de despesas, na qual deve ser atestado o cumprimento do disposto no § 3º deste artigo, poderá 
ser afastada a responsabilização do solicitante nos termos do parágrafo anterior. (incluído) 
 
§ 3º A demonstração da atuação do solicitante de que trata o parágrafo anterior compreenderá: 
a. A emissão de Guia de Recolhimento da União - GRU para restituição do valor percebido 
pelo estudante beneficiado; e 
b. A comprovação de notificação do mesmo, contendo: 

i. Informações sobre situação em questão; 
ii.Orientações sobre procedimento para regularização da situação; 

iii. Cópia da citada GRU para pagamento pelo interessado ; e 
iv. Prazo para apresentação da comprovação de pagamento sob pena de aplicação de sanções 

previstas na legislação vigente. (incluído) 
 
 

(revogado) 

Seção IV 
Do Seguro de Vida 

 

Art. 21 O Seguro de Vida tem por objetivo a contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviços de seguro de vida para estudantes regularmente matriculados em cursos 
regulares ofertados pelo Instituto Federal do Triangulo Mineiro – IFTM. 

Parágrafo Único. A solicitação para contratação prevista no caput deste artigo será feita 
mediante processo licitatório, pela pró-reitoria de extensão, com base nas informações 
disponibilizadas pela pró-reitoria de ensino e pela pró-reitoria de pesquisa e inovação, sobre o 
número de matrículas e novas vagas das modalidades previstas neste regulamento, relacionadas 
ao respectivo ano letivo. 
 

 
 

Seção IV 
Do Auxílio Transporte e do Auxílio Alimentação  

 
Art. 22 Para fins deste regulamento, o benefício “Auxílio Estudantil” – modalidade auxílio 
transporte e o benefício “Auxílio Estudantil” – modalidade auxílio alimentação, nos termos do 
art. 7º, “d” e “e”, são destinados a estudantes regularmente matriculados em curso regular e 



 

 

com frequência comprovada no campus do IFTM em que se encontram matriculados, sem 
contrapartida para a Instituição, para garantir a sua permanência nos estudos. 
 
§ 1º O estudante, que for contemplado com o benefício “Auxílio Estudantil” – modalidade 
auxílio transporte e/ou o benefício “Auxílio Estudantil” – modalidade auxílio alimentação, 
poderá ser contemplado com outros benefícios previstos neste regulamento, respeitando as 
disposições específicas. 
 
§ 2º Tendo em vista a realidade do campus e havendo disponibilidade financeira, poderão ser 
publicados quantos editais forem necessários para atender as demandas oriundas de ingresso, 
incluindo vagas e vagas remanescentes disponibilizadas via Sistema de Seleção Unificada –
SISU e/ou via processos seletivos internos de ingresso, e de programas institucionais de 
mobilidade nacional e/ou internacional, dentre outras. 
 
Art. 23 O período de vigência do benefício “Auxílio Estudantil” – modalidade auxílio transporte 
e do benefício “Auxílio Estudantil” – modalidade auxílio alimentação será fixado em edital 
específico de seleção, nos limites do ano civil. 
 
Parágrafo Único. Os responsáveis pelo programa no campus divulgarão previsão de 
cronograma das atividades relativas ao mesmo, ao final de cada ano civil, sendo o mesmo 
encaminhado, quando solicitado, aos responsáveis pelo programa na Pró-reitoria de Extensão 
deste Instituto para conhecimento. (revogado) 
 
Parágrafo Único. Os responsáveis pelo programa no campus divulgarão previsão de 
cronograma das atividades relativas ao mesmo, ao final de cada ano civil, sendo o mesmo 
encaminhado, quando solicitado, aos responsáveis pelo programa na pró-reitoria de extensão e 
cultura deste Instituto para conhecimento. (nova redação) 
 
Art. 24 O benefício “Auxílio Estudantil” – modalidade auxílio transporte e o benefício “Auxílio 
Estudantil” – modalidade auxílio alimentação serão objeto de editais específicos de seleção, 
contendo o número de beneficiados, procedimentos e prazos de inscrição, e outras informações 
pertinentes ao processo de seleção. 
 
Parágrafo Único. Serão aplicados aos benefícios de que trata o caput deste artigo, no que 
couber, os procedimentos estabelecidos no Capítulo V, Seções III a VI desta resolução. 
(revogado) 
 
Parágrafo Único. Serão aplicados aos benefícios de que trata o caput deste artigo, no que 
couber, os procedimentos estabelecidos no Capítulo VI, Seções III a VI deste regulamento. 
(nova redação) 
 

CAPÍTULO VI 
DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 
Seção I 

Das disposições gerais 
 
Art. 25 Para fins deste regulamento, o benefício “Assistência Estudantil”, nos termos do art. 2º 
§ 3º, é entendido o apoio financeiro concedido a estudantes regularmente matriculados em curso 



 

 

regular e com frequência comprovada no campus do IFTM em que se encontram matriculados, 
sem contrapartida para a Instituição, para garantir a sua permanência nos estudos. 
 
§ 1º O estudante, que for contemplado com o benefício “Assistência Estudantil”, poderá ser 
contemplado com o benefício “Auxílio Estudantil”, nos termos do Capítulo V, respeitando as 
disposições deste regulamento. 
 
§ 2º O estudante não poderá ser contemplado por benefícios “Assistência Estudantil” diversos 
de mesmo objeto no mesmo ano letivo. (incluído) 
 
§ 3º Tendo em vista a realidade do campus e havendo disponibilidade financeira, poderão ser 
publicados quantos editais forem necessários para atender as demandas oriundas de ingresso, 
incluindo vagas e vagas remanescentes disponibilizadas via Sistema de Seleção Unificada –
SISU e/ou via processos seletivos internos de ingresso, e de programas institucionais de 
mobilidade nacional e/ou internacional, dentre outras. (renumerado) 
 
Art. 26 O período de vigência do benefício de “Assistência Estudantil” será fixado em edital 
específico de seleção, nos limites do ano civil. 
 
Parágrafo Único. Os responsáveis pelo programa no campus divulgarão previsão de 
cronograma das atividades relativas ao mesmo, ao final de cada ano civil, sendo o mesmo 
encaminhado, quando solicitado, aos responsáveis pelo programa na Pró-reitoria de Extensão 
deste Instituto para conhecimento. (revogado) 
 
Parágrafo Único. Os responsáveis pelo programa no campus divulgarão previsão de 
cronograma das atividades relativas ao mesmo, ao final de cada ano civil, sendo o mesmo 
encaminhado, quando solicitado, aos responsáveis pelo programa na pró-reitoria de extensão e 
cultura deste Instituto para conhecimento. (nova redação) 
 

Seção II 
Das modalidades 

 
Art. 27 Para efeito do Programa de Assistência Estudantil do IFTM e deste regulamento são 
consideradas modalidades do benefício “Assistência Estudantil”: 
 
§1º Demanda socioeducacional: enquadrando o benefício concedido a estudantes de baixa renda 
para desenvolver atividades relacionadas à aprendizagem, à construção e à socialização do 
conhecimento, bem como para proporcionar a permanência do mesmo na Instituição, 
compreendendo: 
 
a. Desporto e lazer; 
b. Cultura; 
c. Inclusão digital; 
d. Alimentação; 
e. Transporte; 
f. Moradia; 
g. Estudantes pais; e 
h. Apoio didático-pedagógico. 
 



 

 

§ 2º Proeja: enquadrando o benefício concedido para a permanência e melhoria do desempenho 
acadêmico do estudante participante do Programa Nacional de Integração Profissional com a 
Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), incluindo 
PROEJA FIC, por meio da concessão de auxílio financeiro para a manutenção de seus estudos, 
visando o custeio complementar de despesas com transporte, alimentação e aquisição de 
material didático. 
 
Art. 28 O benefício “Assistência Estudantil” na modalidade demanda socioeducacional será 
objeto de editais específicos de seleção, contendo o número de beneficiados, procedimentos e 
prazos de inscrição, e outras informações pertinentes ao processo de seleção. 
 
Art. 29 O valor mensal de referência do benefício “Assistência Estudantil” concedido a 
estudante selecionado em edital específico para este fim será fixado pelo colégio dos dirigentes 
e divulgado pela direção geral de campus interessado, ao final de cada ano letivo. 

 
Seção III 

Da demanda, inscrição e seleção 
 
Art. 30 A demanda do benefício “Assistência Estudantil” referente a cada ano letivo vindouro 
deverá ser apresentada pelos responsáveis pelo programa no campus aos respectivos Diretores 
Gerais em no mínimo até 30 (trinta) dias do encerramento do ano letivo. 
 
Parágrafo Único. A seleção de estudantes para o programa de assistência estudantil na 
modalidade disposta no §1º do art. 27 deste regulamento somente poderá ser feita mediante 
edital específico para esta finalidade, seguindo modelo apresentado pela pró-reitoria de 
extensão e previamente aprovado pela procuradoria jurídica deste Instituto. (revogado) 
 
Parágrafo Único. A seleção de estudantes para o programa de assistência estudantil na 
modalidade disposta no §1º do art. 27 deste regulamento somente poderá ser feita mediante 
edital específico para esta finalidade, seguindo modelo apresentado pela pró-reitoria de 
extensão e cultura e previamente aprovado pela procuradoria jurídica deste Instituto. (nova 
redação) 
 
Art. 31 Os editais de seleção deverão ser divulgados e a seleção dos estudantes deverá ser 
executada pelos responsáveis pelo programa no campus, tendo em vista o disposto do parágrafo 
único do artigo anterior. 
 
Art. 32 Para proceder a sua inscrição no respectivo edital de seleção, o candidato deverá atender 
todos os requisitos dispostos no mesmo. 
 
§ 1º Para efeito da seleção de que trata o caput deste artigo, grupo familiar é composto pelo 
requerente, o cônjuge ou companheiro, parentes em linha reta até segundo grau e colateral até 
quarto grau e seus respectivos cônjuges e, na ausência de um deles, a madrasta, o padrasto ou 
tutor, legal ou judicialmente indicado, e demais agregados, desde que vivam sob o mesmo teto 
e influenciem nas receitas e/ou despesas do referido grupo. (revogado) 
 
§ 1º Para efeito da seleção de que trata o caput deste artigo, grupo familiar é composto pelo 
estudante requerente, o cônjuge ou companheiro, parentes em linha reta até segundo grau e 
colateral até quarto grau e seus respectivos cônjuges e, na ausência de um deles, a madrasta, o 



 

 

padrasto ou tutor, legal ou judicialmente indicado, e demais agregados, desde que vivam sob 
o mesmo teto e influenciem nas receitas e/ou despesas do referido grupo. (nova redação) 
 
§ 2º Para efeito da seleção de que trata o caput deste artigo, valores eventuais e/ou 
temporariamente percebidos, tais como seguro desemprego, abono família, horas extras, 
atestado, salário família, adicional de férias, dentre outros, não comporão a base de cálculos da 
renda familiar bruta per capita para classificação, respeitando os dispositivos dos editais 
específicos. 
 
§ 3º Por renda familiar bruta per capita, entende-se o somatório das médias aritméticas das 
rendas referentes à competência dos últimos três meses de todos os membros do grupo familiar 
dividido pelo número de membros do grupo familiar, respeitada as observações dos parágrafos 
anteriores. (revogado) 
 
§ 3º Por renda familiar bruta per capita, entende-se o somatório das rendas referentes à 
competência dos 03 (três) últimos meses de todos membros do grupo familiar dividido pelo 
número de membros do grupo familiar, sendo apurada da seguinte forma: (nova redação) 
 

I. calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que 
pertence o estudante, levando-se em conta, os 03 (três) últimos meses anteriores à data de 
inscrição do estudante; (incluído) 

II.calcula-se a média aritmética dos rendimentos brutos apurados, dividindo-se o resultado 
apurado no inciso I pelo número de meses analisados, após a aplicação do disposto no inciso I 
do caput; e (incluído) 

III. divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II do caput pelo número de 
pessoas da família do estudante. (incluído) 
 
Art. 33 O resultado deverá ser encaminhado à direção geral de campus para avaliação e 
homologação. 
 
Parágrafo Único. Serão atendidos prioritariamente estudantes com renda familiar per capita de 
até um salário mínimo e meio. 
 
Art. 34 Nenhum estudante será beneficiado sem que tenha passado por processo seletivo 
mediante edital de seleção. 
 
Parágrafo único. Devido à natureza do Programa Nacional de Integração Profissional com a 
Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), os estudantes 
beneficiados na modalidade disposta no § 2º do art. 27 serão contemplados com o benefício de 
que trata este capítulo, independentemente de processo seletivo específico, bastando-se apenas 
a comprovação de matrícula em curso vinculado ao programa. 
 
Art. 35 No processo de seleção de estudantes para o programa de assistência estudantil na 
modalidade disposta no §1º do art. 27 deste regulamento, serão excluídos aqueles que não 
estejam regularmente matriculados em um dos cursos regulares do IFTM. 
 
 
 
 
 



 

 

Seção IV 
Do termo de compromisso 

 
Art. 36 Os estudantes contemplados pelo benefício do programa de assistência estudantil na 
modalidade disposta no §1º do art. 27 deste regulamento deverão preencher o termo de 
compromisso, que implica automaticamente na aceitação do benefício e das normas que o 
regem. 
 
§ 1º Será considerado desistente o estudante que não preencher o termo de compromisso, no 
prazo estabelecido em seu respectivo edital de seleção. 
 
§ 2º Havendo desistências, por quaisquer motivos, essas vagas serão preenchidas por outros 
estudantes, respeitando-se a ordem de classificação no edital de seleção. 
 

Seção V 
Da permanência e rescisão 

 
Art. 37 O estudante beneficiado pelo programa de assistência estudantil na modalidade disposta 
no §1º do art. 27 deste regulamento poderá permanecer no programa até a conclusão do curso 
em que estiver regularmente matriculado, submetendo-se anualmente a edital de seleção. 
  
Art. 38 A permanência do estudante beneficiado pelo programa de assistência estudantil na 
modalidade disposta no §1º do art. 27 deste regulamento ocorrerá mediante acompanhamento 
mensal da frequência e da continuidade da sua situação de vulnerabilidade social. 
 
§1º À permanência do estudante beneficiado pelo programa de assistência estudantil na 
modalidade disposta no §2º do art. 27 deste regulamento, aplicar-se-á o disposto no caput deste 
artigo, no que couber. 
 
§ 2º A coordenação geral de atendimento ao educando ou setor equivalente solicitará, 
mensalmente, à coordenação de registro e controle acadêmico – CRCA, o relatório de 
frequência do estudante beneficiado para acompanhamento e autorização do pagamento, 
observado os dispositivos do decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o 
programa nacional de assistência estudantil – PNAES. 
 
§ 3º Em se tratando de benefício de que trata o presente capítulo, concedido em mais de uma 
parcela, fica dispensada a apresentação de acompanhamento de frequência para concessão do 
mesmo quando do pagamento da primeira parcela. (incluído) 
 
Art. 39 O pagamento do benefício do programa de assistência estudantil na modalidade disposta 
no disposta no §1º do art. 27 deste regulamento será rescindido: 
 
a. Ao término de validade do edital de seleção; 
b. Quando não se configurar a condição de vulnerabilidade social e econômica; 
c. Quando o estudante não houver obtido frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento) no somatório das aulas ministradas em todas as unidades curriculares em que se encontra 
matriculado no período analisado; 
d. Ao estudante que solicitar trancamento de matrícula ou transferência para outra 
Instituição; 
e. Ao estudante desistente; 



 

 

f. Ao estudante que concluir o curso;  
g. Ao estudante participante do programa de mobilidade acadêmica; 
h. A qualquer tempo, caso seja constatada inveracidade nas informações prestadas pelo 
candidato no processo seletivo; e 
i. A qualquer tempo, nos casos em que houver cortes nos recursos destinados ao programa de 
assistência estudantil pelo governo federal. (revogado) 
i. A qualquer tempo, nos casos em que houver cortes nos ou suspensão dos recursos 
destinados ao programa de assistência estudantil pelo governo federal. (nova redação) 
 
Parágrafo único. O pagamento ainda poderá ser rescindido nas situações em que o estudante 
não obtiver a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no somatório das aulas 
ministradas em todas as unidades curriculares em que se encontra matriculado, correspondente 
ao período de 30 (trinta) dias, conforme relatório de frequência. (incluído) 
 

Seção VI  
Dos direitos e deveres do estudante beneficiado 

 
Art. 40 Os estudantes selecionados pelo programa de assistência Estudantil na modalidade 
disposta no §1º do art. 27 deste regulamento receberão mensalmente, quando for o caso, 
pagamento do benefício pela Instituição. 
 
Art. 41 São deveres dos estudantes beneficiados pelo programa de assistência estudantil na 
modalidade disposta no art. 27 deste regulamento: 
 
a. Cumprir o disposto no presente regulamento; (revogado) 
b. Preencher o termo de compromisso, submetendo-se às normas expressas neste 
regulamento e nos editais de seleção; (revogado) 
c. Comunicar quaisquer alterações de dados pessoais ou situação que possa interferir na 
continuidade junto ao programa; (revogado) 
d. Comunicar com antecedência mínima de cinco dias letivos, a pretensão de se desligar 
definitivamente do programa, assinando o termo de desistência; (revogado) 
e. Providenciar a abertura de conta, em seu próprio nome, em banco para o recebimento 
do valor do benefício; (revogado) 
f. Ter frequência mínima necessária à aprovação, conforme previsto no regulamento da 
organização didático pedagógico do IFTM. (revogado) 
 
a. Cumprir o disposto no presente regulamento; (nova redação) 
b. Acompanhar as convocações e as publicações referentes ao respectivo edital a que esteja 
vinculado, durante a vigência do mesmo; (nova redação) 
c. Preencher o termo de compromisso, submetendo-se às normas expressas neste 
regulamento e nos editais de seleção; (nova redação) 
d. Comunicar quaisquer alterações de dados pessoais ou situação que possa interferir na 
continuidade junto ao programa; (nova redação) 
e. Comunicar com antecedência mínima de cinco dias letivos, a pretensão de se desligar 
definitivamente do programa, assinando o termo de desistência; (nova redação) 
f. Providenciar a abertura de conta bancária individual, em seu próprio nome, exceto conta 
salário, para o recebimento do valor do benefício; (nova redação)  
g. Ter frequência mínima necessária à aprovação, conforme previsto no regulamento da 
organização didático pedagógico do IFTM. (nova redação) 



 

 

h. Atender tempestivamente todas as solicitações de informações complementares e/ou 
documentos para sanar quaisquer dúvidas que vierem a surgir durante todo o processo, sob pena 
de desligamento do programa. (nova redação) 
i. Apresentar justificativas das faltas às coordenações responsáveis pelo programa nos 
campi do IFTM, até o décimo quarto dia de cada mês, para avaliação, possível deferimento e 
continuidade de recebimento do benefício (nova redação) 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 42 Os recursos utilizados para fomentar o presente Regulamento serão da Natureza de 
Despesa 3.3.3.9.0.18.00, estando sujeitos à disponibilidade orçamentária destinada ao 
Programa. 
 
Art. 43 Excepcionalmente, com a devida autorização do ordenador de despesas do campus, os 
pagamentos de que trata o presente instrumento, poderão ser efetuados por meio de Ordem 
Bancária de Pagamento – OBP, aos estudantes que não possuírem conta bancária em seu nome. 
 
§ 1º A conta bancária para percepção de benefícios vinculados ao programa de assistência 
estudantil deverá ser individual, em nome do aluno, não sendo aceita conta salário. (incluído) 
 
§ 2º Demais orientações, caso necessário, deverão ser disponibilizadas após consulta aos setores 
responsáveis pela execução orçamentária e financeira nos campi bem como à pró-reitoria de 
administração, quando necessária a manifestação desta. (incluído) 
 
Art. 44 Os casos omissos ou excepcionais serão levantados pelos responsáveis pelo programa 
no campus e encaminhados aos responsáveis pelo programa na pró-reitoria de extensão para 
análise e parecer. (revogado) 
 
Art. 44 Os casos omissos ou excepcionais serão levantados pelos responsáveis pelo programa 
no campus e encaminhados aos responsáveis pelo programa na pró-reitoria de extensão e 
cultura para análise e parecer. (nova redação) 
 
Art. 45 As disposições deste regulamento serão aplicadas, na ausência dos cargos citados, aos 
cargos equivalentes que desempenhem funções semelhantes nos campi e campi avançados.  
 
Art. 46 Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
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