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COMUNICADO DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
 

Em decorrência da suspensão temporária das atividades letivas e reorganização das 
administrativas até o dia 18 de abril de 2020 (Portaria n.º 288, de 19 de março de 2020), 
além de considerar que a preservação da saúde e da vida são prioritários, sendo 
necessário que os atendimentos presenciais sejam evitados no momento, a 
Coordenadoria de Assistência Estudantil do IFRS - Campus Porto Alegre compartilha com a 
comunidade os encaminhamentos referentes ao Edital n° 50/2019 frente a este cenário:   

1. O pagamento dos auxílios permanência e moradia ocorrerá regularmente para 
todos os estudantes que já recebem. 

2. Estudantes inscritos na Etapa 2 do Edital n°50/2019 tiveram o resultado preliminar 
e provisório publicado em 20/03/2020, o qual baseará o início do pagamento do 
auxílio e após a normalização das atividades administrativas e letivas do Campus 
ocorrerá a publicação do resultado final.  

3. O cronograma do Edital n°50/2019 será retificado após à normalização das 
atividades do Campus. 

 
RECURSOS REFERENTES AO RESULTADO  
Aqueles estudantes que tiveram a inscrição INDEFERIDA (NÃO ACEITA) ou que por outra 
razão discordarem do resultado poderão interpor recurso, os quais serão recebidos 
somente pelo e-mail assistancia.estudantil@poa.ifrs.edu.br nos dias 24 e 25 de março. O 
resultado dos recursos será publicado no dia 27 de março de 2020.  
 
Para interpor recurso, o estudante precisa apresentar carta via e-mail, constando de 
argumentação para a reconsideração da solicitação e, caso haja fato novo ocorrido no 
período após inscrição, anexar nova documentação comprobatória. Não serão 
consideradas as documentações com data anterior à solicitação do auxílio. Não caberá 
recurso com a finalidade de complementar a documentação.  
 

Porto Alegre, 24 de março de 2020.  
 

Coordenadoria de Assistência Estudantil 

IFRS – Campus Porto Alegre 

 

http://www.etcom.ufrgs.br/
mailto:assistancia.estudantil@poa.ifrs.edu.br
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