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TE ENCONTRO 
NO IFPE

MATERIAL ADAPTADO DO IFPE - CAMPUS IGARASSU

Oi, Maria!

Oi, Anderson!Novidade: 
passei no 

IFPE! 

 Que boa notícia! 
O IFPE é 

referência em 
ensino de 
qualidade!

Mas tô preocupado 
com as despesas: 
passagem, lanche, 
material escolar... 

Você, que já estuda lá, 
sabe me dizer se tem 
algum apoio financeiro 

para estudantes?

Tem sim! Tem um 
programa chamado 
Bolsa Permanência, 

que busca ampliar as 
condições de 

permanência do 
estudante no IFPE. O 
edital já está no site!

Que legal! Como 
faço pra me 
inscrever?

Depois, vá na página Fluxo.IFPE 
(fluxo.ifpe.edu.br) e clique em 

”Esqueci minha senha”, pra gerar 
uma senha provisória de acesso 

ao sistema do Bolsa Permanência 
(que você vai receber no e-mail 

institucional), e em seguida 
atualize essa senha.

Primeiro você cria seu 
e-mail institucional, em 
meuemail.ifpe.edu.br

/estudante.
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Agora sim, você entrou 
no sistema de inscrição 

do auxílio. Precisa ir 
preenchendo tudo 

direitinho e apertando 
”Enviar” até o final.

Entendi. Então eu preciso comprovar 
renda, porque não me encaixo nesses 
casos. Tenho 18 anos e não trabalho, 
só estudo. E eu moro com minha avó, 
que é aposentada, meu tio, que está 

desempregado, e minha tia, que 
trabalha como diarista às vezes. 
Como faço pra comprovar isso?

Certo! Mas e esse 
histórico escolar? 

Onde eu pego?

No Q-Acadêmico. 
Quando você entra com 
login e senha já aparece 
a opção de download. O 
histórico comprova que 
você está matriculado e 
mostra quais disciplinas 

está cursando.

Pois é, mas tem que fazer 
tudo certinho pra ser 

analisado pelo Serviço Social.

Comprovação de renda, por exemplo. 
Todo mundo precisa comprovar, 

menos estudantes que tenham em 
seu núcleo familiar um beneficiário 
do Programa Bolsa Família ou BPC ou 

estudantes que ingressaram no 
IFPE a partir de 2015.2 por meio de 
cota por terem renda menor ou igual 
a 1,5 salário mínimo. Esses casos já 

passaram por avaliação social no 
município ou no próprio IFPE, por 

isso não precisa comprovar de novo.

Poxa, tem 
muita coisa pra 

comprovar!
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Para sua tia, que é 
diarista, tem 

também a 
declaração de 

trabalho informal.  
Vocês preenchem, 

assinam, digitalizam 
e anexam ao 

sistema. E sua avó...

Minha avó não 
vai me dar os 
documentos. 

Tem que comprovar a 
renda de todos com idade 
a partir de 18 anos.  No 

seu caso e do seu tio, tem 
o modelo de declaração 

de desemprego no site do 
IFPE e no setor de 

Assistência Estudantil do 
seu campus.

Desde que foi vítima do 
golpe do empréstimo 
consignado ela não 

entrega os documentos 
dela a ninguém. 

Não tem problema se 
o comprovante for em 
nome de outra pessoa. 

Digitalize de forma 
legível, de maneira que 

seja possível ler o 
endereço e as outras 

informações 
presentes na conta.

Mas sem essa 
comprovação sua 

inscrição pode ser 
negada! Insista, e se 

tiver dificuldades 
procure o Serviço 

Social do seu 
campus e apresente a 
situação, pra não ser 

prejudicado.

Tudo bem, Maria! 
Quanto aos 

documentos é mais 
fácil, já tenho RG e 

CPF de todos. Hum... E 
tem que apresentar a 
conta de energia, é? 

Não pode ser de água?

Não! Precisa ser 
de energia, a 
mais recente. 

Nossa casa é 
alugada, a conta 
está no nome do 

proprietário.

Será que eu vou ser 
selecionado, hein?

Os critérios de 
vulnerabilidade 
social estão no 
edital. Dê uma 

olhada lá!

 Você sabe quais 
os critérios?
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Te encontro no 
IFPE, Maria!

Eu tava 
preocupado 

com as 
despesas pra 

fazer meu 
curso, mas tô 

mais 
tranquilo 

agora. 

É isso aí! As pessoas que 
trabalham no IFPE são 

comprometidas com nossa 
formação. Bom semestre 

para todos nós!

Acompanhe o edital e 
procure o setor responsável 

para tirar suas dúvidas.

Valeu mesmo pelas 
informações! 

Certo. Então, com base nos critérios, 
eu vou explicar minha situação na área 
do relato de vida aqui no Fluxo. IFPE.

Faça isso, é importante. Fique tranquilo 
quanto ao sigilo, pois só o Serviço Social, 
que faz a análise socioeconômica, terá 

acesso a essas informações.

Estar matriculado em pelo menos 3 disciplinas, ter 
frequência mensal de 75% das aulas, não ser 

reprovado em mais da metade das disciplinas que 
estiver cursando e ter bom desempenho acadêmico.

Maria, se eu ficar no programa, 
quais as regras pra permanecer 

recebendo a bolsa?


