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Apresentação
 

Este material foi elaborado com a finalidade de oferecer aos estudantes do IFMG – Ouro Preto
orientações sobre os editais para os auxílios socioeconômicos da assistência estudantil. Através
das respostas obtidas no questionário “Assistência Estudantil: Conhecer para defender”, foi
possível identificar que uma das principais dificuldades dos (as) estudantes que pretendem
participar de processos seletivos para os auxílios socioeconômicos da assistência estudantil é
interpretar e compreender os editais, principalmente no que se refere aos documentos exigidos.
Sendo assim, esta cartilha foi criada para descomplicar a leitura do edital e facilitar a
compreensão sobre os documentos exigidos. 

3



O Programa de Assistência
Estudantil do IFMG
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 Programa de Assistência Estudantil do IFMG está em
consonância com o Programa Nacional de Assistência
Estudantil, executado no âmbito do Ministério da
Educação e tem como objetivo: 
-democratizar as condições de permanência na educação
pública; 
-minimizar os efeitos das desigualdades sociais e
regionais na permanência e conclusão dos cursos
ofertados; 
-reduzir as taxas de retenção e evasão;
-contribuir para a promoção da inclusão social pela
educação.
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Sobre os Auxílios
socioeconômicos ofertados no

campus Ouro Preto
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São destinados aos estudantes regularmente
matriculados e frequentes em pelo menos 03
disciplinas dos cursos presenciais técnicos ou
superiores de graduação, com prioridade para
aqueles que possuam renda familiar per capta de até
1,5 salário mínimo e/ou oriundos da rede pública de
educação.
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Os Auxílios socioeconômicos ofertados no campus IFMG-Ouro
Preto:
- Bolsa permanência: é um auxílio financeiro depositado na conta
bancária do (a) estudante. O valor da bolsa concedida é
determinado de acordo com a disponibilidade financeira do
campus e com o perfil socioeconômico do (a) estudante. 

- Auxílio emergencial: que consiste na concessão de auxílios que
podem ser deferidos em virtude de situações emergenciais. No
contexto de pandemia da Covid-19, em que vigorou o ensino
remoto, foram criados os auxílios inclusão digital emergencial tipo
1 (para custear internet) e tipo 2 (para compra de computador ou
notebook para os alunos que não possuem um destes
equipamentos).
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Atenção! 
Para receber auxílios

financeiros como o
PERMANÊNCIA e o INCLUSÃO
DIGITAL, o estudante deve ter

uma conta bancária em seu
nome. 
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- Auxílio Alimentação: Refeição (almoço ou jantar)
gratuita servida no restaurante do campus.

- Alojamento: é a concessão de moradia . Atualmente é
destinado apenas ao público masculino. 

* Esses Auxílios foram suspensos em
contexto de ensino remoto
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Como solicitar os auxílios
socioeconômicos?
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Você vai precisar realizar os procedimentos nesta
sequência:
I Ler o edital
II Preencher o cadastro no Sistema de Seleção da
Assistência Estudantil (SSAE): ssae.ifmg.edu.br; 
III inserir os documentos exigidos no SSAE, para
você e todos que compõem o seu grupo familiar;
IV Realizar a inscrição no edital que tem interesse
em participar;
V acessar o SSAE diariamente até a divulgação do
resultado final.
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Atenção!! 
Fique atento, acompanhe o

status da sua inscrição e demais
etapas do processo de análise
através do seu perfil no SSAE,
até a publicação do resultado

final.
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Os documentos deverão ser anexados no SSAE em formato PDF,
JPG e PNG, conforme  orientações do Manual do Aluno, que está
disponível no SSAE.

Os documentos enviados serão analisados pelo assistente
social, que ao verificar documentação incorreta e/ou
incompleta, notificará o (a) aluno(a) através do SSAE. O prazo
para correção e/ou complementação dos documentos ou de
informações existentes no cadastro é de 48h a partir do envio
da notificação. 
Fique atento!!! 
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Atenção!!
Caso a documentação permaneça incorreta e/ou incompleta
mesmo após este período para correção e/ou complementação,
o pedido do auxílio poderá ser indeferido, ou seja, não
concedido. Neste caso, o (a) aluno (a) terá 02 dia úteis para
apresentar recurso. Esta é a última chance pra tentar reverter a
situação e ter o pedido deferido (concedido).
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- Sobre o processo das análises socioeconômicas:
A análise socioeconômica é a forma utilizada para identificar
o perfil socioeconômico do estudante, a fim de caracterizá-lo
como público-alvo dos programas de assistência estudantil
do IFMG.

Essa análise será realizada pelo profissional de Serviço Social,
com objetivo identificar questões sociais que possam levar às  
condições socioeconômicas desfavoráveis que interfiram no
cotidiano e permanência dos estudantes.
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Durante a análise socioeconômica será verificada as informações
apresentadas por cada estudante através dos formulários
preenchidos e documentações inseridas no SSAE.
Para a avaliação socioeconômica dos estudantes serão utilizados
os seguintes dados referentes ao seu núcleo familiar: renda
familiar bruta mensal per capita; bens patrimoniais; situação de
trabalho/ocupação; grau de escolaridade do provedor do núcleo
familiar; situação de moradia da família; procedência escolardo
estudante; meios de transporte; composição familiar; doenças e
situações que se caracterizam como situações de risco social. Por
isso é muito importante que as informações e os documentos sejão
inseridos corretamentes no SSAE.
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Se você tiver o auxilio deferido vai ter que se COMPROMETER
em:
- Preencher o termo de compromisso e enviá-lo para o e-mail
do Serviço Social, no prazo de de 3 (três)dias úteis após a
divulgação do Resultado Final. Expirado este prazo, o candidato
será considerado desistente.
- ter frequência igual ou superior a 75% por disciplina;
- informar ao Serviço Social qualquer alteração sobre sua
situação   econômica durante todo o período de recebimento do
auxílio;
- atender a todas as convocações e solicitações feitas pelo
Serviço Social.
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Conheça os
documentos

Exigidos.
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Atenção!!
São exigidos documentos para os estudantes e para as pessoas
que compõe o seu grupo familiar. 
Entende-se por “grupo familiar” o grupo de pessoas com quem
o estudante tenha vínculos afetivo e financeiro (membros que
contribuam com a renda da família; membro que seja o
principal responsável pelo sustento familiar e/ou membros que
participem das despesas como dependentes), não sendo
necessário residirem sob o mesmo teto (como nos casos de
estudantes que saíram de sua cidade de origem e continuam
dependendo financeiramente de seus familiares).
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Nas próximas páginas será possível
identificar que os documentos
exigidos estão relacionados ao

perfil de cada estudante e de cada
pessoa que compõe seu grupo

familiar. Por isso, fique atento para
verificar em quais características

cada um se enquadra.
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Para o estudante e demais pessoas que compõe o grupo familiar:
 - Carteira de identidade (frente e verso);
 - Certidão de nascimento para menores de idade que não possuem
Carteira de identidade. Exemplo:
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- Para o estudante e demais pessoas que compõem o grupo familiar:
- CPF. Exemplo:

 

Caso seja necessário tirar uma segunda via do Cpf, pode ser
obtido no site da Receita Federal, através do link:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/Impres
saoComprovante/ConsultaImpressao.asp.
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- Para o estudante e o responsável pelo grupo familiar:
- Histórico escolar (frente e verso) emitido pela escola que o
aluno estudou antes de ingressar no IFMG. Exemplo:
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- Para o estudante e/ou pessoa que pertence ao grupo familiar 
 que possui algum tipo de deficiência e/ou doença crônica:
-Laudo Médico ou similar. Exemplo:
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- Estudante que declara pai e/ou mãe falecidos:
- Certidão de óbito. Exemplo:
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- Para todos os estudantes: Comprovante de residência (conta
de água,luz ou telefone) com data de até 3 meses anterior à
publicação do edital. Este documento deve ser anexado junto
aos documentos do estudante. Exemplo:
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No caso de estudantes com pais
separados, você irá precisar dos

seguintes documentos:
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- Estudantes que têm pais separados judicialmente: Averbação de
Separação homologada pelo Juiz de Direito. No termo deverá constar a
responsabilidade parental com os filhos, a partilha de bens e o valor da
pensão, etc. Exemplo:
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-Estudantes que têm pais separados judicialmente ou
informalmente: Declaração (ANEXOVI) de pensão alimentícia com
data  atualizada. Exemplo:
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-  Estudantes que têm pais separados judicialmente ou
informalmente: Extratos bancários dos 3 últimos meses
referentes a pensão.

- OBSERVAÇAO: Nos casos em que a relação dos pais
nunca tenha sido oficializada ou um deles seja
ausente, apresentar Declaração de próprio punho
explicando a situação familiar. Lembre-se que esta
declaração deve ser assinada pelo responsável.
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Documentos referente aos bens
patrimoniais do núcleo familiar.
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SOBRE OS IMÓVEIS: 
-Caso o Imóvel em que o grupo familiar reside seja próprio: IPTU - caso a
Guia de IPTU esteja em  nome de pessoa não pertencente ao núcleo familiar,
apresentar declaração (ANEXO X). Exemplo:
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- Caso o Imóvel em que o grupo familiar reside seja alugado:
apresentar o contrato vigente de locação ou último
comprovante de pagamento do aluguel;
- Caso o Imóvel em que o grupo familiar reside seja
financiado: apresentar o Contrato de financiamento ou
comprovantes de pagamento das prestações;
- Caso o Imóvel em que o grupo familiar reside seja cedido:
apresentar a escritura do imóvel ou declaração informando
condição de imóvel cedido ou IPTU.
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SOBRE VEÍCULOS: 

Estudante e demais pessoas que compõem o grupo
familiar e são maiores de 18 anos, inserir a
documentação referente à posse ou não de veículo(s),
conforme a situação:
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- Estudante e demais pessoas que compõem o grupo familiar que são
maiores  de 18 anos que não possuem veículo devem anexar a Declaração
negativa de propriedade de veículo obtida através do link: 
 https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes-pesquisa/certidao-
negativa-de-propriedade. Exemplo:
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- Estudante e demais pessoas que compõem o grupo familiar que são
maiores  de 18 anos que possuem veículo deverão apresentar o
documento do veículo e impressão do valor do veículo na tabela Fipe
obtida atravésdo link: http://veiculos.fipe.org.br/. Exemplo:
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Documentação necessária para a
comprovação de renda.
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Deve ser apresentados os documentos do estudante e
de todos os membros do grupo familiar acima dos 18
anos, de acordo com as categorias.

 
Leia com atenção cada categoria no edital para
saber em qual você e as demais pessoas que
compõem o seu grupo familiar pertencem.
Fique atento!! 
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-NÃO TRABALHA/DO LAR: Pessoas que não exercem nenhuma atividade
remunerada.
- ASSALARIADO/ CARTEIRAASSINADA/ SERVIDOR PÚBLICO:Pessoas que tem
algum vínculo empregatício formal, possui carteira assinada ou contrato de
trabalho.
-TRABALHO INFORMAL: Pessoas que fazem trabalhos considerados como
“BICOS”, que não possuem carteira assinada e não fazem contribuição
previdenciária/INSS.
-AUTÔNOMOS: Pessoas que trabalham por conta própria,mas que realizam
contribuição previdenciária/INSS.
-DESEMPREGADO: não trabalha 
-APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS DO INSS.
-PRODUTOR RURAL.
-EMPRESÁRIO, MICROEMPRESÁRIO E COMERCIANTE FORMAL.

Categorias
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Atenção!! 
Fique atento às diferenças
existentes entre trabalho

informal, autônomo e
desempregado.
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- Para o estudante e pessoas que compõem o grupo familiar maiores de 18 anos:
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social: página de identificação (que
contém a foto) e seguinte (que contém nome e filiação), último Contrato de
Trabalho registrado e da página subsequente em branco. Mesmo as pessoas que
são maiores de 18 anos e não trabalham, devem apresentar este documento
Exemplo:
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- Para o estudante e pessoas que compõem o grupo familiar maiores de 18 anos:
Cópia completa, incluindo declaração de bens e direitos, da Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física. Caso não declare Imposto de Renda apresentar a
certidão de não declaração, que poderá ser obtido através do
link:http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atua
l.app/paginas/index.asp. Exemplo:
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- Para o estudante e pessoas do grupo familiar que são ASSALARIADO ou
CARTEIRA ASSINADA ou SERVIDOR PÚBLICO: Cópia dos três últimos
contracheques ou Declaração Salarial atualizada, que antecederam à
inscrição no edital. Exemplo:
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- Para o estudante e pessoas do grupo familiar que são
AUTÔNOMOS: Última guia de recolhimento do INSS. Exemplo:
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- Para o estudante e pessoas que compõem o grupo familiar maiores de 18 anos,
mesmo aqueles que não trabalham devem apresentar: Cópia atualizada do CNIS
(Cadastro Nacional de Informações Sociais), obtido no site da Previdência Social
(https://meu.inss.gov.br/central/index.html), nas Agências da Previdência Social,
no caixa eletrônico ou home-banking para os correntistas do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal (Opção “Previdência Social” para Banco do Brasil).
Exemplo: 
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- Para o estudante e pessoas do grupo familiar que são APOSENTADOS OU
PENSIONISTA OU RECEBE ALGUM OUTRO AUXÍLIO DO INSS: Último
comprovante do benefício expedido pelo órgão previdenciário privado ou
público e/ou Extrato de pagamento de benefício previdenciário, que poderá
ser obtido através do link:https://www.inss.gov.br/servicos- do-
inss/extrato-de-vinculos-e-contribuicoes-aprevidencia/. Exemplo:
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- Para o estudante e pessoas que compõem o grupo familiar que
estejam DESEMPREGADAS: Comprovante de recebimento de auxílio-
desemprego ou guia de seguro desemprego comprovando parcelas
dos 3 últimos meses recebidos.. Exemplo:
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- Para o estudante e pessoas que compõem o grupo familiar que são
PRODUTORES RURAIS:  Cópia completa das duas últimas declarações
do ITR (Imposto Territorial Rural), se proprietário/arrendatário rural
(sitiante ou fazendeiro). Exemplo:

49



- Para o estudante e pessoas que compõem o grupo familiar que são
EMPRESÁRIO, MICROEMPRESÁRIO E COMERCIANTE FORMAL: Última
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), com data
recente. Exemplo:
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- Para o estudante e pessoas que compõem o grupo familiar que são
EMPRESÁRIO, MICROEMPRESÁRIO E COMERCIANTE FORMAL: Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social – GFIP, atualizada, contendo a retirada dos sócios. Exemplo:

51



- Para o estudante e pessoas que compõem o grupo familiar que são EMPRESÁRIO,
MICROEMPRESÁRIO E COMERCIANTE FORMAL: Cópia do Cartão de CNPJ – este
documento informa a atividade da empresa, que   pode ser  consultada  no 
 link:http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitac
ao. asp?cnpj=. Exemplo:
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- Para o estudante e pessoas que compõem o grupo familiar que são
EMPRESÁRIO, MICROEMPRESÁRIO E COMERCIANTE FORMAL.:
Extratos bancários dos 3 últimos meses. No extrato deve constar o
nome completo do titular da conta. Exemplo:
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Modelos de Declarações.
*Estas declarações estão nos anexos do edital. 
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- Para o estudante e pessoas que compõem o grupo familiar
maiores de 18 anos que não exerce atividade remunerada:
Declaração pessoal (ANEXO II). Exemplo:
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- Para o estudante e pessoas que compõem o grupo familiar maiores de
18 anos que são trabalhadores informais ou autônomos: Declaração
pessoal (ANEXO III) com data atualizada, constando a atividade exercida
e o rendimento mensal dos últimos três meses. Exemplo:
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- Para estudantes e pessoas que compõem o grupo familiar que
são aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS
Declaração pessoal (ANEXO IV). Exemplo:
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- Para o estudante e pessoas que compõem o grupo familiar que esteja
DESEMPREGADO: Declaração atualizada (ANEXO V) de recebimento ou
não recebimento do auxílio financeiro de terceiros.
Atenção!! Considera-se “terceiros” somente pessoas que não fazem
parte do grupo familiar. Exemplo:
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- Para o estudante e pessoas que compõem o grupo familiar que
sejam EMPRESÁRIO ou MICROEMPRESÁRIO ou COMERCIANTE
FORMAL. Declaração de Conta Bancária (ANEXO VIII) com data
atualizada. Exemplo:
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- Para todos os alunos com interesse em solicitar auxílio
inclusão digital emergencial: AUTODECLARAÇÃO DE
DIFICULDADE DE ACESSO DIGIT AL ÀS A TIVIDADES DE ENSINO
REMOTO EMERGENCIAL (ANEXO XI).  Exemplo:
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- Todos os alunos com auxílio deferido devem encaminhar para o e-mail
do Serviço Social o Termo de Compromisso devidamente preenchido e
assinado.  Exemplo:

61



Atenção!! 
Esta cartilha não substitui as
informações existentes nos

editais da assistência
estudantil.
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Para mais Informações sobre Editais, lista de
documentos necessários e orientações sobre os
Processos de seleção podem ser obtidas no site do IFMG
Campus Ouro Preto www.ifmg.edu.br/ouropreto.
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E-mail para esclarecimento de dúvidas e envio
de orientações:

servicosocial.ouropreto@ifmg.edu.br/
Telefone (funciona também como whatsapp):

(031) 99748-2940

Serviço Social/IFMG-OP
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