
 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

 

 

EDITAL Nº 06/2020 - GR  

Inscrição do Programa Bolsa Permanência da Assistência Estudantil 2020.1 

 

 

A Reitora em exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

(IFPE), por meio da Diretoria de Assistência ao Estudante (DAE), em conformidade com a 

Regulamentação de Bolsa Permanência no âmbito do IFPE, aprovada pela Resolução Nº 07/2014 e 

com a Política de Assistência Estudantil, aprovada pela Resolução Nº 21/2012 do Conselho Superior 

(CONSUP), com a Organização Acadêmica Institucional, aprovada pela Resolução Nº 81/2010 do 

Conselho Superior (CONSUP), torna pública as RETIFICAÇÕES no Edital Nº 06/2020 - GR do 

Programa de Bolsa Permanência da Assistência Estudantil do IFPE 2020.1. 

 

 

1 – Alteração no texto dos cronogramas referente à interposição de recurso 

 

Onde se lê:  

Os/As estudantes que não forem contemplados/as no Resultado Preliminar poderão interpor Recurso 

no setor específico de seu Campus. 

 

Leia-se: 

Os/As estudantes que não forem contemplados/as no Resultado Preliminar poderão interpor 

Recurso através do sistema online: fluxo.ifpe.edu.br. 

 

 

2 – Alteração no cronograma do Campus Recife, referente às datas da Análise Documental e 

Socioeconômica e da Análise de Recursos 

 

Análise Documental e Socioeconômica 

 

Onde se lê:  

18/02 a 13/13/2020 

 

Leia-se: 

18/02 a 13/03/2020 

 

Análise de Recursos 

 

Onde se lê:  

18 e 19/02/2020 

 

Leia-se: 

18 e 19/03/2020 

 

 



3 - Alteração no texto do Item 7 - DOS CRITÉRIOS DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA 

 

Onde se lê:  

 

7. DOS CRITÉRIOS DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA 
7.1 Estar matriculado (a), prioritariamente, em pelo menos três componentes curriculares dos 

cursos presenciais do IFPE. 

7.2  Avaliação do desempenho do(a) estudante no curso, conforme os registros acadêmicos; 

7.3 Frequência mínima de 75% nas aulas do curso. 

7.4 Avaliação das informações da ficha disciplinar. 

7.5 Aprovação de, no mínimo, 50% dos componentes curriculares em que o (a) estudante esteve 

matriculado (a) no semestre anterior. 

7.6 Disponibilidade Orçamentária. 

 

 

Leia-se: 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA 
a) Estar matriculado (a), prioritariamente, em pelo menos três componentes curriculares dos 

cursos presenciais do IFPE. 

b) Ter frequência mínima mensal de 75% nas disciplinas que esteja matriculado (a). 

 

 

4 – Alteração no texto do Item 8 e deslocamento dos parágrafos 1, 2 e 3 do item 7 para o item 8 

 

Onde se lê:  

 

8. OS/AS ESTUDANTES PODERÃO SER DESLIGADOS/AS OU TEREM SUA SOLICITAÇÃO 

DE RENOVAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA NEGADAS EM CASO DE: 

a. Cancelamento ou trancamento de matrícula. 

b. Desistência do curso. 

c. Reprovação acima de 50% dos componentes curriculares em que o/a estudante esteve 

matriculado/a.  

d. Frequência abaixo de 75% nas aulas do curso. 

e. Estar matriculado/a em um número abaixo de três componentes curriculares. 

d. Caso seja identificada inexatidão das declarações, irregularidades nos documentos ou outras de 

qualquer natureza. 

e. Caso seja identificado que o/a estudante é beneficiado/a por este Programa de Bolsa Permanência 

em mais de um campus que possui vínculo, poderá haver suspensão do benefício e o/a estudante 

deverá optar por continuar participando do Programa em apenas um dos campi. 

Parágrafo Único – Uma vez cancelada a Bolsa Permanência, o/a estudante terá direito a inscrever-

se novamente no Programa no semestre seguinte ao semestre do seu desligamento, após 

lançamento de edital, esteja o (a) estudante em regime acadêmico semestral e/ou anual. 

 

Leia-se: 

 

8. DOS CRITÉRIOS DA RENOVAÇÃO 

 

a) Aprovação de, no mínimo, 50% dos componentes curriculares em que o (a) estudante esteve 

matriculado (a) no semestre anterior. 

b) Estar matriculado (a), prioritariamente, em pelo menos três componentes curriculares dos cursos 

presenciais do IFPE. 

c) Disponibilidade Orçamentária. 

 

§1º A cada semestre, a depender da disponibilidade orçamentária do campus conforme 

recomendação do item 11.3, o (a) estudante fará virtualmente, através do endereço eletrônico 



fluxo.ifpe.edu.br, a renovação da bolsa, no período a ser definido pelo setor de assistência 

estudantil.  

 

§2º Os (As) estudantes que não cumprirem a etapa de renovação serão desvinculados (as) do 

Programa. 

 

§3º No ato da renovação, caso os (as) estudantes apresentem alteração de renda e/ou endereço, as 

informações devem ser inseridas no endereço eletrônico fluxo.ifpe.edu.br.  

 

 

 

5 – Mudança do item 8 para o item 9 alterando a redação 

 

Onde se lê:  

 

8. OS (AS) ESTUDANTES PODERÃO SER DESLIGADOS (AS) OU TEREM SUA 

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA NEGADAS 

EM CASO DE: 

a. cancelamento ou trancamento de matrícula. 

b. desistência do curso. 

c. reprovação acima de 50% dos componentes curriculares em que o (a) estudante esteve 

matriculado(a).  

d. frequência abaixo de 75% nas aulas do curso. 

e. estar matriculado (a) em um número abaixo de três componentes curriculares. 

f. caso seja identificada inexatidão das declarações, irregularidades nos documentos ou outras 

de qualquer natureza. 

g. caso seja identificado que o/a estudante é beneficiado (a) por este Programa de Bolsa 

Permanência em mais de um campus que possui vínculo, poderá haver suspensão do benefício 

e o (a) estudante deverá optar por continuar participando do Programa em apenas um dos 

campi. 

Parágrafo Único – Uma vez cancelada a Bolsa Permanência, o (a) estudante terá direito a 

inscrever-se novamente no Programa no semestre seguinte ao semestre do seu desligamento, após 

lançamento de edital, esteja o (a) estudante em regime acadêmico semestral e/ou anual. 

 

 

Leia-se: 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE DESLIGAMENTO 

 

9.1 OS (AS) ESTUDANTES PODERÃO SER DESLIGADOS (AS) OU TEREM SUA 

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA NEGADAS 

EM CASO DE: 

a. perder o prazo de renovação, quando houver. 

b. cancelamento ou trancamento de matrícula. 

c. desistência do curso. 

d. reprovação acima de 50% dos componentes curriculares em que o (a) estudante esteve 

matriculado(a).  

e. frequência abaixo de 75% nas aulas do curso. 

f. estar matriculado (a) em um número abaixo de três componentes curriculares. 

g. caso seja identificada inexatidão das declarações, irregularidades nos documentos ou outras 

de qualquer natureza. 

h. caso seja identificado que o (a) estudante é beneficiado (a) por este Programa de Bolsa 

Permanência em mais de um campus que possui vínculo, poderá haver suspensão do benefício 

e o/a estudante deverá optar por continuar participando do Programa em apenas um dos campi. 

 



Parágrafo Único – Uma vez cancelada a Bolsa Permanência, o (a) estudante só poderá inscrever-

se novamente no Programa no semestre seguinte ao semestre do seu desligamento, esteja o (a) 

estudante em regime acadêmico semestral ou anual. 

 

 

6 – Alteração no texto da letra “d” do item 14 
 

Onde se lê:  

 

d) Após a divulgação do resultado preliminar, o (a) estudante e/ou seu (sua) representante legal 

terá 01 (um) dia para apresentar, através do endereço eletrônico fluxo.ifpe.edu.br, contestação 

do resultado.  

 

Leia-se: 

 

e) Após a divulgação do resultado preliminar, o (a) estudante terá 01 (um) dia para apresentar 

contestação do resultado, através do endereço eletrônico fluxo.ifpe.edu.br. 

 

 

7 – Mudança do item 11.2 para 12.2 e alteração no texto   
 

Onde se lê:  

 

11.2 Os casos que extrapolem o período regular de conclusão de curso ou os que os (as) estudantes 

não atendam aos critérios estabelecidos nos Itens 7 deste Edital serão analisados pela equipe 

multiprofissional, considerando os critérios e limites estabelecidos nos itens 7 e 11.3 deste Edital. 

 

Leia-se: 

 

12.2 Os casos que extrapolem o período regular de conclusão de curso ou os que os (as) estudantes 

não atendam aos critérios estabelecidos nos Itens 7 e 8 deste Edital serão analisados pela equipe 

multiprofissional, considerando os critérios e limites estabelecidos nos itens 7, 8 e 11.3 deste Edital. 

 

 

 

Recife, 07 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

ROSANA MARIA TELES GOMES 

Reitora 

 


