
 
 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

NÚCLEO DE CULTURA - CAMPUS CARUARU 

EDITAL Nº01. 10/2017 Campus Caruaru 

 

Edital –  Programa de Incentivo à Arte e Cultura 

 
A Diretora Geral do Campus Caruaru do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), por meio da Diretoria de Assistência ao 
Estudante (DAE), em conformidade com a Política de Assistência Estudantil, 
aprovada pela Resolução Nº 21/2012, com a Organização Acadêmica 
Institucional, aprovada pela Resolução Nº 81/2010 no âmbito do IFPE, torna 
público as normas e prazos de seleção para ingresso no Programa de Incentivo 
à Arte e Cultura da Assistência Estudantil 2017.2 do IFPE. 
 
1. DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ARTE E CULTURA 
1.1.1 Descrição: 
O Programa visa estimular a prática artística e cultural dos estudantes do IFPE, 
contemplando as seguintes linhas de ação: 
 

1- Benefício financeiro para os discentes envolvidos em Projetos 
Institucionais, seja como participantes ou como agentes culturais. As 
atividades artísticas e culturais, desenvolvidas pelos estudantes através 
dos Projetos Institucionais, deverão ser socializadas com a comunidade 
acadêmica do IFPE em eventos nos campi e com a comunidade 
externa.  

2- 2. Ajuda de custo para a participação dos estudantes em atividades, tais 

como: cinema, teatro, museus, mostras, concertos, feiras, dentre outros. 

Essa participação deverá estar atrelada aos componentes curriculares 

dos cursos do IFPE, aos quais, o estudante está vinculado, ou a 

Projetos Institucionais, desenvolvidos por servidores do IFPE. 

 



No caso em que o Campus precisar executar atividades de arte e cultura 
para a qual inexista profissional que as desenvolva, poderão ser alocados 
recursos de outras rubricas para pagamento de diárias, serviço de terceiros, 
pessoa física ou jurídica, e passagens, possibilitando a realização da atividade. 
Com relação à compra de materiais, poderão ser alocados recursos das 
rubricas correspondentes, quando isso se fizer necessário. Destaca-se ainda a 
possibilidade de servidores auxiliarem outros Campi. As ações desenvolvidas 
nesse Programa deverão compor o esforço acadêmico docente. 
 
2. DO OBJETIVO 
2.1 Ampliar as condições de permanência dos estudantes do IFPE contribuindo 
para a igualdade de oportunidades no exercício das atividades acadêmicas, 
minimizando os efeitos das desigualdades socioeconômicas e culturais. 
 
3. DO PÚBLICO-ALVO 
3.1 Estudantes regularmente matriculados no IFPE em cursos presenciais e 

nas modalidades Médio Integrado, PROEJA, Subsequente, Superior, 

prioritariamente advindos de escolas públicas, ou com renda familiar per capita 

de até um salário mínimo e meio, e/ou em situação de vulnerabilidade social e 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades e superdotação. 

3.2 O estudante PROEJA beneficiado pelo Programa Assistência ao Estudante 
PROEJA não poderá acumular com o Programa de Incentivo a Arte e a 
Cultura. 
3.2.1 Após publicação do resultado da seleção do Programa de Incentivo a Arte 
e a Cultura, o estudante PROEJA deverá optar entre manter-se no Programa 
Assistência ao Estudante PROEJA ou migrar para o Programa de Incentivo a 
Arte e a Cultura. 
3.3 Não fazem parte do público-alvo: Mulheres Mil, PROIFPE, PRONATEC e 
demais cursos de extensão. 
 
4. DAS VAGAS 
4.1 Modalidade e quantidade 
 
Total de bolsas: 36 
 
1.Oficina de Artes Visuais. 06 vagas 
2.Oficina de Dança 14 vagas      
3.Oficina de Maracatu 10 vagas 
4.Oficina de Escrita Criativa 06 vagas 
 
5. DO RECURSO 
 
Recurso disponível para a Linha de Ação 1: R$ 35.418,60 
Recurso disponível para a Linha de Ação 2: R$ 1.200,00 
 
6. DOS VALORES DOS BENEFICIOS 
 
O benefício da linha de ação 1 será de 35% do salário mínimo. 



O benefício da linha de ação 2 considerará os custos de participação nas 
atividades e, quando for o caso, a ajuda de custo, de acordo com a tabela de 
visitas técnicas. 
 
7. DA DURAÇÃO 
 
O estudante fará jus ao recebimento de uma bolsa correspondente a um mês 
de atividades realizadas na oficina. Desse modo, o recebimento de mais de 
uma bolsa levará em consideração o quantitativo de meses que durar a oficina. 
A duração das oficinas não poderá ultrapassar o mês de dezembro de 2017.  
 
8. CRONOGRAMA 
  
Cada oficina apresentará um cronograma específico. As datas de inscrições, 
avaliações pelos proponentes, resultado das avaliações, avaliação pelo Serviço 
Social, resultado preliminar, recurso e resultado final serão divulgadas no site 
do IFPE campus Caruaru e nos murais de avisos deste Instituto. 
   
9. DOS CRITÉRIOS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 
SELETIVO 
9.1 O estudante deverá estar regularmente matriculado no Campus em que 
pleitear inserção no Programa de Incentivo a Arte e a Cultura. 
9.2 Possuir renda per capita familiar, não superior, a 1,5 salários-mínimos (um 
salário mínimo e meio) e/ou condição de vulnerabilidade social. 
OBSERVAÇÃO: Nos casos em que os Programas Universais envolverem 
auxílio financeiro serão atendidos prioritariamente os estudantes em 
vulnerabilidade social). 
 
10. DOS CRITÉRIOS GERAIS DE PERMANÊNCIA 
10.1 O estudante deve estar cursando, no mínimo, 3 (três) componentes 
curriculares e ter frequência de, no mínimo, 75% mensalmente das atividades 
acadêmicas. O estudante receberá o benefício da linha de ação 1, pelo tempo 
que permanecer vinculado ao Projeto. 
OBSERVAÇÃO: a permanência no projeto dependerá dos critérios adotados 
pelo orientador/a, e em conformidade com a Política de Assistência Estudantil 
do IFPE. 
 
11. Modalidades 
11.1 As Inscrições serão realizadas nos dias indicados no cronograma de cada 
oficina. É necessário o preenchimento da ficha de inscrição 
(https://goo.gl/forms/Yx5wby4p1tx47EQA2). Cada Candidato deverá procurar 
os Proponentes dos Projetos para realizar sua inscrição. 
11.2 Os nomes dos selecionados serão encaminhados para a análise do 
Serviço Social. (segundo a ordem de classificação enviada pelo Proponente). 
Os demais candidatos aprovados ficarão na lista do cadastro de reserva, caso 
atendam aos critérios de aprovação. Caso algum dos selecionados não se 
encaixe no perfil da Assistência Estudantil, o candidato imediatamente seguinte 
na ordem de classificação da lista de cadastro reserva será chamado pelo 
Serviço Social para análise socioeconômica. A homologação será realizada 
quando todas as vagas forem preenchidas.  



11.3 A classificação seguirá o critério geral de: 
a) Avaliação com o coordenador do projeto 
b) Se o candidato atender aos requisitos para captação de recursos da 
Assistência Estudantil. 
 
OBSERVAÇÃO 1: A participação nos projetos culturais promovidos pelo 
Campus não se restringe apenas aos estudantes que recebem benefício. 
OBSERVAÇÃO 2: O estudante é responsável pelo seu transporte para os 
ensaios e apresentações, se for o caso. 
 
12. DA DOCUMENTAÇÃO 
1a. Etapa: 
Ficha de Inscrição (https://goo.gl/forms/Yx5wby4p1tx47EQA2) 
2a. Etapa: 
 
13. DA DOCUMENTAÇÃO 
 

1 Entrega da Ficha de Inscrição preenchida. (Para todos os inscritos) 

2 Os estudantes que não são bolsistas do Programa Bolsa Permanência 2017 devem 
entregar:  

3 Questionário socioeconômico. 

4 Cópia do CPF do(a) estudante. (Caso tenha o número do CPF no RG ou na CNH, não 
será necessário apresentar o CPF). 

5 Cópia do RG do(a) estudante e de todos os membros da família maiores de 18 anos. No 
caso de apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) por 
estudante ou membro da família maior de 18 anos, o(a) mesmo(a) será dispensado(a) 
da obrigatoriedade de apresentar a cópia do RG. Em caso de perda ou roubo, será 
aceito um Boletim de Ocorrência – B.O. 

6 Cópia da Certidão de Nascimento de todos os membros da família menores de 18 anos 
que residem com o(a) estudante. 

7 Histórico Escolar atualizado, constando período cursado e disciplinas matriculadas em 
2017.2, emitido pelo Q-acadêmico ou pelo setor de Registro Escolar /Coordenação do 
Curso. 

8 Comprovação de renda de todos(as) integrantes do núcleo familiar que sejam maiores 
de 18 anos, Inclusive do(da) requerente, com ou sem vínculo empregatício. 
Observação: Caso o(a) estudante resida sozinho(a), mas dependa financeiramente de 
outras pessoas, o mesmo deverá apresentar comprovante de renda dos seus familiares 
e/ou das pessoas que contribuem financeiramente com suas despesas e com a sua 
manutenção no IFPE. CASO FIQUE EM DÚVIDA SOBRE O COMPROVANTE DE RENDA, 
ENTRE EM CONTATO COM O SERVIÇO SOCIAL DO CAMPUS, POIS ESSE É UM 
DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO. Para os(as) 
trabalhadores(as) do mercado formal (celetistas, servidores públicos civis e militares): 
- Apresentar cópia da carteira de trabalho ou contrato com informações atualizadas 
sobre salário a partir de setembro/2017, ou recibos de salários completos, ou 
contracheques referente a algum mês do ano em curso. Para os(as) 
desempregados(as) e que não exerçam atividades informais (todas as pessoas com 
idade superior a 18 anos, residentes na mesma casa, desempregados(das) ou que não 
desenvolvam nenhuma atividade informal): - Apresentar cópia da Carteira de Trabalho 
(CTPS) com identificação; a baixa do último emprego e com a próxima página de 
contrato em branco; - Apresentar comprovante de seguro-desemprego, caso esteja 
recebendo o benefício. Para trabalhadores(as) do mercado informal: - Apresentar 



declaração firmada por assinatura de 02 (duas) testemunhas, que não sejam 
componentes do mesmo grupo familiar (contendo nome completo e número do CPF 
das mesmas), com data atual, informando a renda mensal e a atividade exercida. (vide 
modelo em: www.ifpe.edu.br - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE INFORMAL) - Apresentar 
cópia da Carteira de Trabalho com a identificação; baixa do último emprego e com a 
próxima página de contrato em branco. Caso não tenha carteira de trabalho, 
apresentar declaração de próprio punho informando essa situação. Para 
trabalhador(a) autônomo(a): - Apresentar Declaração de Imposto de Renda atualizada. 
Para proprietários(as) ou pessoas com participação em cotas de empresas ou 
microempresas: - Apresentar Declaração do Imposto de renda - cópia de todas as 
páginas do IRPF, referente ao ano base vigente, entregue à Receita Federal. - 
Apresentar declaração contábil de retirada de pró labore, atualizada. Para 
aposentados: - Apresentar cópia comprovante de recebimento de benefício do INSS 
identificado ou extrato impresso no Dataprev. Link do site: 
http://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml; referente a 
algum mês do ano em curso. Para pensionistas: - Apresentar cópia do último 
comprovante de recebimento de benefício do INSS identificado ou extrato impresso no 
Dataprev. Link do site 
:http://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml referente a 
algum mês do ano em curso - Apresentar cópia da Carteira de Trabalho com a 
identificação; baixa do último emprego e com a próxima página de contrato em 
branco. Para produtor(a) rural: - Apresentar cópia do ITR (Imposto Territorial Rural) ou 
declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou de associações de moradores – 
constando a principal atividade e a remuneração média mensal. - Caso não seja 
associado ao Sindicato ou a associações, declaração firmada por duas testemunhas, 
com data atual, informando a renda mensal (informar também nome e CPF das 
testemunhas) (vide modelo em: www.ifpe.edu.br - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
TRABALHADOR RURAL); Outros (por exemplo, comissões por vendas, auxílios de 
parentes e/ou amigos): - Apresentar declaração assinada por quem paga as comissões 
ou pelo prestador de auxílio financeiro, com assinatura de 02 (duas) testemunhas 
(contendo seus nomes completos e números de CPF), que não sejam componentes do 
mesmo grupo familiar (vide modelo em: www.ifpe.edu.br– DECLARAÇÃO DE OUTRAS 
RENDAS); - Apresentar cópia da carteira de trabalho com identificação; baixa do último 
emprego e com a próxima página do contrato em branco. Se houver renda proveniente 
de aluguel de imóveis: - Apresentar cópia do contrato de locação ou declaração original 
do locatário, constando em ambos o valor mensal. Se estiver recebendo pensão 
alimentícia: - Apresentar cópia da sentença judicial ou, no caso de recebimento via 
banco, cópia do extrato referente a algum mês do ano em curso, acompanhado da 
declaração assinada pelo responsável do pagamento, constando o valor pago. (vide 
modelo em: www.ifpe.edu.br– DECLARAÇÃO DE OUTRAS RENDAS). OBS. 1: NO ATO DA 
INSCRIÇÃO, DEVERÃO SER APRESENTADAS AS CARTEIRAS DE TRABALHO PROFISSIONAL 
ORIGINAIS (CTPS). OBS. 2: AS COMPROVAÇÕES DE RENDA/SALÁRIOS APRESENTADAS 
DEVEM SER ATUAIS, OU SEJA, REFERENTES AO ANO VIGENTE. 

 
13.1 Do processo de análise da documentação encaminhada 
13.2.1 Todas as solicitações para ingresso nos Programas Universais da 
Assistência Estudantil devidamente preenchidas, documentadas e entregues 
ao IFPE Campus Caruaru, dentro do prazo estabelecido, serão analisadas pelo 
Proponente do Projeto responsável pela primeira etapa e por Assistente Social, 
responsável pela 2a. Etapa do processo. Os estudantes selecionados na 
primeira etapa, que não fazem parte do Programa Bolsa Permanência 2017, 



devem entregar a documentação para avaliação da segunda etapa no Serviço 
Social. Cada solicitação será avaliada em caráter classificatório e eliminatório ( 
I etapa) pelos proponentes das oficinas, e em caráter decisivo ( II etapa) pelo 
Profissional do Serviço Social. 
13.2.2 Poderão ser realizadas entrevista e visita domiciliar a fim de confirmar a 
veracidade das informações fornecidas no processo seletivo, em qualquer 
etapa do processo. 
14 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
A relação final dos estudantes aprovados neste processo seletivo será 
publicada no mural da Caee e no site do IFPE Campus Caruaru em 
consonância com o Cronograma. 
OBSERVAÇÃO: Os candidatos aprovados deverão procurar o serviço Social 
para assinar o termo de compromisso. 
14.1- SERÁ EXCLUÍDO DO PROCESSO SELETIVO O CANDIDATO QUE: 
14.2 Descumprir as condições deste processo seletivo; 
14.3 Não comprovar as informações exigidas nos formulários de inscrições; 
14.4 Perder os prazos de inscrições e entrega dos documentos exigidos; 

 
15.1- O ESTUDANTE SERÁ EXCLUÍDO DO PROGRAMA DE ARTE E 
CULTURA EM CASO DE: 
a) Cancelamento ou trancamento de matrícula.  
b) Desistência do curso.  
c) Frequência abaixo de 75% nas aulas das oficinas.  
d) Estar matriculado (a) em um número abaixo de três componentes 
curriculares.   
e) Caso seja identificada inexatidão das declarações, irregularidades nos 
documentos ou outras de qualquer natureza. 
16- RECURSO: 
16.1 deverá ser apresentado até às 12:00 horas do dia seguinte após a 
publicação do resultado preliminar. 
16.2 O recurso será apresentado através de email enviado para 
caee@caruaru.ifpe.edu.br  
16.3 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será reconhecido, 
considerada, para este efeito, a data da solicitação. 
16.4 Os recursos serão analisados pela equipe responsável pela seleção, 
vedada a multiplicidade de recursos por um(a) mesmo(a) candidato(a). 
16.5Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama ou outro meio 
que não seja o especificado deste processo seletivo. 
16.6 No dia indicado pelo cronograma de cada oficina será publicada a relação 
com o resultado do julgamento dos recursos. 
 
17- DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 As declarações quando exigidas deverão ser preenchidas a punho e 
assinadas; 
17.2 A documentação incompleta causará o indeferimento da inscrição; OS 
estudantes que já são beneficiários dos Programas específicos, devem fazer 
uma declaração de próprio punho informando ao Serviço Social.  
17.3 As informações prestadas no formulário, bem como a documentação 
apresentada, serão de inteira responsabilidade do estudante. A não veracidade 

mailto:caee@caruaru.ifpe.edu.br


e/ ou omissão de informações acarretará a suspensão do estudante do 
Programa, independente da época em que forem constatadas; 
17.4 O estudante deverá comunicar imediatamente ao Serviço Social qualquer 
alteração em sua situação socioeconômica, como por exemplo, inserção em 
atividade remunerada ou estágio remunerado; 
17.5 Caso o questionário não contemple todas as particularidades do 
estudante, este deverá utilizar o espaço de “outras informações” para 
esclarecimento ou anexar uma declaração aos documentos exigidos neste 
edital; 
17.6 As informações constantes da documentação apresentadas pelo 
requerente poderão ser verificadas através de visita domiciliar sem prévio 
agendamento; 
17.7 Os estudantes terão garantia do sigilo quanto às informações fornecidas 
no processo seletivo; 
17.8 O estudante poderá se inscrever em mais de uma OFICINA. Contudo, 
será selecionado para apenas uma. Caso o candidato seja classificado em 
mais de uma oficina, terá que escolher em qual delas ficará. Vale ressaltar que 
o candidato deve respeitar todos os prazos de término de inscrições; 
17.9 O estudante com matrícula vinculo, não poderá participar deste processo 
seletivo; 
17.10 Somente após a assinatura do termo de compromisso no Serviço Social 
o estudante estará efetivamente incluído no Programa de Incentivo à Arte e 
Cultura do IFPECampus Caruaru. 
17.11 Em qualquer momento do processo, caso haja disponibilidade 
orçamentaria outros estudantes poderão ser beneficiados pelo Programa, 
seguindo a ordem de classificação. 
 
Caruaru, 19 de outubro de 2017. 
 
 

_____________________________________ 
Elaine Rocha 

Direção Geral – IFPE campus Caruaru 
 

_____________________________________ 
Rafael Alves 

Coordenação do Núcleo de Cultura – IFPE campus Caruaru 
 


