
1. Para realizar inscrição é obrigatório ter conta bancária?

Não. O estudante pode realizar a inscrição independente de possuir conta bancária. Durante o 
preenchimento do questionário socioeconômico basta o estudante escolher a opção que não tem conta 
bancária.

2. Como faço a inscrição ou renovação?

O estudante deve acessar o link: WORKFLOW.IFPE.EDU.BR, fazer seu cadastro e anexar os arquivos que 

são solicitados de acordo com o seu perfil. Esses arquivos podem ser em foto ou PDF.

3. Como acesso meu histórico escolar?

Através do q-acadêmico. O estudante acessa o sistema com sua matrícula e senha (caso seja a primeira 
vez, a senha é 123), clica em Solicitar documentos e após histórico escolar.

4. O que fazer quando um membro da família não tem CPF?

Deverá ser anexada no lugar uma declaração de ausência de CPF (disponível no link: 
http://www.ifpe.edu.br/noticias/divulgado-novo-edital-do-bolsa-permanencia-para-11-campi). Caso o familiar 
que não possua seja menor de idade, a declaração deverá ser assinada por um membro maior de idade.

5. Quais documentos são necessários para inscrição?

Todos os documentos estão listados no edital. Link: http://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/assistencia-
estudantil/bolsa-permanencia/edital-unificado-11-2018-1.pdf

6. Quem tem direito a apresentar documentação simplificada?

Estudantes cotistas com renda per capita familiar de até 1,5 do salário mínimo ingressantes em 2018.1, 
estudantes selecionados no edital 01/2018 – Programa Moradia Estudantil e estudantes beneficiários de 
programas sociais (Bolsa Família e/ou Benefício de Prestação Continuada – BPC).

7. Como faço para saber se sou cotista com renda per capita familiar de até 1,5 do salário mínimo?

O estudante deve consultar a lista disponível no link abaixo: (INSERIR RELAÇÃO DE COTISTAS)

8. Sou cotista e beneficiário de programas sociais, em qual grupo faço a inscrição?

O estudante pode optar por qual inscrição deseja realizar. Se for como cotista, deverá apresentar a 
documentação do quadro 01 (conforme edital). Se for como beneficiário, deverá apresentar a documentação
do quadro 02 (conforme edital)

9. Para abrir a conta corrente no banco é exigido algum documento?

Geralmente os bancos exigem a Declaração de Matrícula. O documento também pode ser acessado pelo q-
acadêmico. O estudante acessa o sistema com sua matrícula e senha (caso seja a primeira vez, a senha é 
123), clica em Solicitar documentos e após Declaração de Matrícula.
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