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ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAR O *(IVS) E O **(PAEVS)

*Índice De Vulnerabilidade Social
**Programa De Atendimento Ao Estudante Em Vulnerabilidade Social

Primeiro acesso ou Reavaliação  
Siga as orientações passo a passo

DOCUMENTOS OBSERVAÇÕES
Para solicitar o IVS (Índice de Vulnerabilidade Social)

Estudantes aprovados em 2018 pelo sistema de cotas para escola pública, com Renda inferior a
1,5 SM, e tiverem análise de renda deferida pela comissão de cotas, no prazo máximo de até 6
meses  que  antecedem  a  solicitação,  não  precisam  apresentar  novamente  a  documentação
referente a renda.

1
passo

Informe-se sobre o programa de assistência estudantil do IFSC:
 http://www.ifsc.edu.br/assistencia-estudantil

2
passo

Leia atentamente o edital: Edital do IVS Nº 02/2018  
http://www.ifsc.edu.br/editaisivs

Ver  item  06  do  edital
02/2018

2.1
Imprima e preencha o ANEXO II e III do edital:
1) Formulário de Solicitação de IVS
2)Requerimento para comprovação de Renda Familiar Bruta Per Capita

E  as  declarações  de
acordo  com  a  situação
de  cada  membro  da
família

2.2
Se você deseja obter o IVS apenas para participar de programas e
projetos (NÃO REQUERDO O AUXÍLIO FINANCEIRO) 
Preencha  os  requerimentos  e  declarações,  junte  a  documentação
necessária,  inclusive  a  declaração  de  matrícula  (retirar  do  portal  do
aluno),  entregue  essa  documentação  na  Coordenação  Pedagógica  do
câmpus,  em  um  envelope  LACRADO,  COM  SEU  NOME  E
TELEFONE. Não esqueça de acompanhar os Resultados:  

Para quem precisa 
somente do IVS

Para solicitar (IVS  +  AUXÍLIO FINANCEIRO)
Programa de Atendimento aos Estudantes em Vulnerabilidade Social (PAEVS)

3
passo

O  auxílio  do  PAEVS  é  exclusivamente  para  estudante  em
VULNERABILIDADE  SOCIAL com  renda  per  capita  de  até  02
salários-mínimos, que dependem de apoio financeiro para frequentar
o curso em que está matriculado.

Agora  que  você  já  tem
os documentos  do IVS,
inclua os documentos do
PAEVS. 
Siga as orientações.

3.1 Informe-se sobre o programa PAEVS: http://www.ifsc.edu.br/editaispaevs
3.2 Leia atentamente o Edital Nº 01/2018  Editais: 

http://www.ifsc.edu.br/documents/175813/603842/01_edital_PAEVS_+2018+versao+final+17+jan.p
df/5d6cc761-6d12-aeae-e1b5-238297ab5432

3.4 Imprima e preencha: http://www.ifsc.edu.br/editaispaevs
1)Requerimento de Inscrição: chamada de concessão do Auxílio Permanência 
2) Termo de Compromisso

A entrega da documentação correta é de responsabilidade do estudante, assim como, o
acompanhamento dos resultados, a manutenção da conta-corrente bancária em nome do

estudante, e demais procedimentos descritos nos editais para manutenção do recebimento do
seu auxílio estudantil. 

            Fone: (49) 3631 0441             http://gw.ifsc.edu.br

http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/CEPE2014/resolucao_cepe_001_2001_assistencia.pdf
http://www.ifsc.edu.br/documents/175813/603859/Termo+de+Compromisso+Auxilio+financeiro.pdf/6c23fba8-b746-3352-93bf-6598e6395a61
http://www.ifsc.edu.br/documents/175813/603859/Requerimento+de+Inscricao+Aux.+permanencia.pdf/7fd6fccf-9b4f-f288-1fdc-a00943951b11
http://www.ifsc.edu.br/editaispaevs
http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/consup_resolucao47_2014_aprova_paevs.pdf
http://www.ifsc.edu.br/resultadosivs
http://www.ifsc.edu.br/documents/175813/593008/Requerimento+para+comprovacao+da+renda.pdf/37aff776-f6d3-eacb-f1d5-27c97ee89851
http://www.ifsc.edu.br/documents/175813/593008/Formulario+de+solcitacao+de+IVS.pdf/dfe910eb-647d-e185-89db-c39b8199370d
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Utilize seu auxílio com sabedoria e responsabilidade, para a melhoria e o desenvolvimento de
seu aprendizado. Fique atendo! 

Há requisitos e compromissos a serem cumpridos para a manutenção do recebimento do
benefício.

RESUMO:
Documentos de identificação dos membros da família, inclusive o estudante.

Documentos de identificação com foto.
Para o estudante: Cópia da Carteira de Identidade + Cópia do CPF 
Para os familiares:  Cópia da Carteira de Identidade ou Cópia do CPF ou CPT
Para menores de 16 anos: Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento

Todos  os membros da 
família

Atestado de Matrícula (imprimir do portal do aluno) Do solicitante
Histórico Acadêmico do curso de nível anterior, para alunos de escola pública Do solicitante
Cópia da Carteira de trabalho (Páginas: Foto, identificação e contrato de trabalho e
próxima  página  em  branco)  ou  Declaração  Negativa  de  Carteira  de  Trabalho,
Acima de 16 anos de idade: http://www.ifsc.edu.br/ivs/paevs-editais

De todos os membros da
família

Verifique os Modelos de Declarações/Requerimentos IVS 2018
http://www.ifsc.edu.br/editaisivs

Quando necessário

Comprovante de renda; ou de ausência de renda de todos os membros da família,
acima de 16 anos de idade.
Verifique os  comprovantes  de renda no  Requerimento para comprovação de
Renda Familiar Bruta Per Capita 
Comprovantes de renda do agricultor: Um ano anterior a esta inscrição.
Demais trabalhadores: três meses anteriores a esta inscrição.

O comprovante de renda
depende da atividade 
laboral de cada membro 
da família.

Comprovante de imóvel: acolhido, alugado, cedido ou financiado, ver p. 05 edital
nº 02/2018.

Quando necessário

Comprovante de residência: conta de energia elétrica, água ou telefonia fixa. Um apenas
Comprovante de benefício social recebido do governo federal, para quem recebe
bolsa família ou similar

Quando necessário

Comprovante de agravo de doença: Atestado, laudo ou declaração médica, com
validade de até 6 meses.

Quando necessário

O  ESTUDANTE  COM  CADASTRADO  NO  CADÚNICO,  TEM  DIREITO  AO  AUXÍLIO
COMPULSÓRIO,  INFORME-SE: Edital  Nº  01/2018  –  Auxílios  Financeiros  integrantes  do
PAEVS  (Auxílio  permanência,  auxílio  compulsório,  auxílio  ingressante cotista  (  ACRI)  e
auxílio emergencial).

VOCÊ ESTÁ SENDO INFORMADO DE QUE RESPONDE PENAL E CIVILMENTE EM CASOS DE:

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal. 
Estelionato  Art.  171:Obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem  ilícita,  em  prejuízo  alheio,  induzindo  ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 1
(um) a 5 (cinco) anos, e multa. Falsidade ideológica 
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer  inserir  declaração  falsa  ou diversa  da  que devia  ser  escrita,  com o fim de prejudicar  direito,  criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e
multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 

            Fone: (49) 3631 0441             http://gw.ifsc.edu.br

http://www.ifsc.edu.br/documents/175813/593008/Requerimento+para+comprovacao+da+renda.pdf/37aff776-f6d3-eacb-f1d5-27c97ee89851
http://www.ifsc.edu.br/documents/175813/593008/Requerimento+para+comprovacao+da+renda.pdf/37aff776-f6d3-eacb-f1d5-27c97ee89851
http://www.ifsc.edu.br/ivs/paevs-editais

