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O que é o Programa de Auxílio Eventuais e
Especializados?
Consiste no atendimento de diferentes demandas apresentadas pelos estudantes e/ou identificadas
pela equipe de profissionais da assistência estudantil ou demais servidores, as quais estejam
interferindo no desempenho acadêmico e frequência do estudante. Os auxílios ofertados são:
• Auxílio material escolar e fardamento;
• Auxílio cópias reprográficas e impressão de material didático;
• Auxílio para demandas de saúde estudantil: concessão de óculos de grau, medicamentos,
exames, consultas e procedimentos médico-odontológicos especializados.

Como posso solicitar?
* Passo 1: O/a estudante deverá entrar no SUAP, localizar na aba lateral a sessão Atividades
Estudantis >> Serviço Social >> Solicitações de Auxílios Eventuais.

Documentos necessários
* Passo 2: O/a estudante deverá preencher seu nome, tipo do auxílio, motivo da solicitação e
deverá anexar alguns documentos (que variam de acordo com o auxílio solicitado):
TIPO DE AUXÍLIO
Auxílio material escolar e fardamento

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
• Documentos pessoais e comprovantes de renda familiar;
• Cotação de preços do material desejado (anexar orçamentos de 3
empresas, contendo valor dos produtos e CNPJ das empresas);

Auxílio para demandas de saúde • Documentos pessoais e comprovantes de renda familiar;
estudantil (concessão de óculos de grau, • Receita médica em nome do/a estudante, cuja data de emissão
medicamentos, exames, consultas e
tenha até 60 dias, constando carimbo e assinatura do/a médico/a;
procedimentos
médico-odontológicos • Cotação de preços (anexar orçamentos de 3 empresas/profissionais,
especializados)
contendo valor dos produtos e CNPJ das empresas);
• Declaração da Unidade Básica de Saúde ou Secretaria de Saúde
informando a indisponibilidade do serviço solicitado pelo SUS;
Auxílio cópias reprográficas e impressão
de material didático

• Ver junto ao setor de reprografia do campus;

Atenção aos informes!
* Se deferida a solicitação, o/a estudante deve assinar o Termo de Aceitação e Termo de Recebimento,
para auxílios que envolvam repasse de recurso financeiro;
* Os documentos devem ser anexados em arquivo único no SUAP;
* Para o Auxílio para demandas de Saúde Estudantil, o/a estudante deve inserir NOTA FISCAL no SUAP, em
até 30 dias, comprovando a utilização do recurso. A data da nota fiscal deve ser posterior ao recebimento
do auxílio.
Para maiores informações, confira o regulamento: https://portal.ifrn.edu.br/campus/parelhas/assistenciaestudantil/programa-de-auxilios-eventuais-e-especializados
Ou fale conosco: karina.cavalcante@ifrn.edu.br // suzerica.helena@ifrn.edu.br // (84) 98881-9983.

