
4. DAS ETAPAS DO PROCESSO 

ETAPA PROCESSO DATA LOCAL 

Etapa 1 Publicação do edital. 28/11/2017 Site do IFPE 
(www.ifpe.edu.br)  e  
Quadros de avisos dos 
Campi. 

Etapa 2 Apresentação do edital para a comunidade 
acadêmica. 

29/11/2017  

Etapa 3 Impressão da Ficha de Inscrição da Assistência 
Estudantil para preenchimento manual. 

29/11 a 07/12/2017 Site do IFPE 

(www.ifpe.edu.br).  

Etapa 4 Impressão de Relato de Vida para preenchimento 
Manual. 

29/11 a 07/12/2017 Site do IFPE 

(www.ifpe.edu.br).  

Etapa 5 Preenchimento e impressão do questionário 
socioeconômico online. 

29/11 a 07/12/2017 Site do IFPE 

(www.ifpe.edu.br).  

Etapa 6 Entrega da documentação do/a estudante 
ingressante em 2017.2 na condição de cotista com 
renda per capita de até 1,5 do salário mínimo 
vigente nos locais indicados pelo Serviço Social 
dos campi (Questionário Socioeconômico, relato 
de vida, histórico escolar, foto 3x4, cópia do CPF e 
extrato ou cópia do cartão de conta bancária em 
nome do/a estudante caso possua).  

29 e 30/11/2017 Procurar o Serviço Social do 
Campus para definição de 
local. 

Etapa 7 Entrega da ficha de inscrição, relato de vida, 
questionário socioeconômico preenchidos e 
documentação completa nos locais indicados pelo 
Serviço Social dos Campi para os/as demais 
estudantes. 

04 a 08/12/2017 

 

 

Etapa 8 Análise documental 22 a 30/01/2018  

Etapa 9 Divulgação do Resultado Preliminar 31/01/2018 Site do IFPE 
(www.ifpe.edu.br)  e  
Quadros de avisos dos 
Campi. 

Etapa 10 Interposição de recursos 01/02/2018 Setor de Protocolo do  
Campus, obedecendo ao 
horário de atendimento 
interno. 

Etapa 11 Análise de recursos 02/02/2018 - 

Etapa 12  Divulgação do Resultado Final 05/02/2018 Site do IFPE 
(www.ifpe.edu.br)  e  
Quadros de avisos dos 
Campi 

Etapa 13 Assinatura do Termo de Compromisso 06 e 07/02/2018  

Parágrafo Único: Poderão ser realizadas entrevistas sociais e/ou visitas domiciliares a qualquer momento, 
durante a vigência do Programa, a título de acompanhamento e/ou conferência da veracidade das 
informações prestadas.  
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