
Capacita - 
 fluxo
Capacitando os/as estudantes para se tornarem
facilitadores/as do processo de inscrição do
Programa Bolsa Permanência.

IFPE/Igarassu.



PROGRAMAÇÃO
Como acessar o sistema fluxo: 1º acesso ao
q.acadêmico; criação do e-mail institucional; senha
do sistema fluxo;

Módulo I

I

Módulo II

Programa Bolsa Permanência: Objetivo; Público-alvo;   
Critérios de acesso e permanência;  documentação
necessária para inscrição. 

- Como identificar erros nas inscrições e quais as
alternativas para solucioná-los? 
- Avaliação do curso

Módulo III



MÓDULO I
A partir de 2017, o processo de
seleção do Programa Bolsa
Permanência se tornou informatizado
e o 1º passo para acessar este
Programa é conhecer e criar senhas
nesses sistemas.

Todo/a estudante precisa criar o e-mail
institucional para participar das seleções de
programas acadêmicos e, também, para
assistir às aulas remotas no contexto da
pandemia.

Criação do e-mail institucional

Para acessar o sistema fluxo é necessário
possuir um e-mail institucional para, em
seguida, criar sua senha no sistema e poder
navegar através do seu login.

Primeiro acesso ao sistema
Fluxo

Um espaço onde sua trajetória acadêmica
estará registrada.

Sistema Q. acadêmico



MÓDULO II
O objetivo do PBP é ampliar as
condições de permanência e êxito dos
estudantes, por meio da concessão de
auxílio financeiro, contribuindo, assim,
para a igualdade de oportunidades no
exercício das atividades acadêmicas e
minimizando os efeitos das
desigualdades socioeconômicas e
culturais.

- Compreender a documentação necessária
para os três perfis de inscrição; analisar os
possíveis erros nesta etapa; conhecer os
tutoriais disponíveis para inscrição no PBP;

Perfis de inscrição e
documentação necessária

objetivos; critérios de participação, avaliação
social e permanência no Programa; além dos
recursos orçamentários e outras disposições;

Conhecendo o Programa Bolsa
Permanência



MÓDULO III
O processo de informatização do PBP
democratizou o acesso ao Programa
por um lado, no entanto, também
dificultou que muitos estudantes que
estão no Perfil da A.E. acessassem
este direito. O módulo III do curso tem
o objetivo de reduzir esses erros
frequentes que ocorrem.

Realize a inscrição junto com o quadro anexo
ao Edital que diz respeito ao seu perfil; 

Como saber se a minha inscrição
foi feita de forma correta? 

Conhecendo erros frequentes; contato com
a CADT;

Como resolver problemas de acesso no
sistema fluxo.

Instruções de como digitalizar
documentação; informações sobre edição de
inscrição.

O que eu preciso para iniciar
minha inscrição no sistema
fluxo?



NOSSA
EQUIPE

Psicológa da DAEE

Maria Helena
Assistente Social e
chefe da DAEE

Alane Dantas



CRONOGRAMA DO CURSO

Módulo I
08/09

 

Módulo II
09/09

Módulo III
10/09

 



INFORMAÇÕES 
- Os/as interessados/as deverão realizar
inscrição através da plataforma Even3,
através do link:
https://www.even3.com.br/capacitafluxo

- A equipe organizadora criará um grupo
no whatsapp com os/as inscritos/as.
Neste canal será disponibilizado o link
dos módulos.

Em caso de dúvida, encaminhar e-mail
para: daee@igarassu.ifpe.edu.br

https://www.even3.com.br/capacitafluxo

