
 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

 

EDITAL Nº. 02/2017 - GR 

Edital – Renovação do Programa de Bolsa Permanência da Assistência Estudantil 

 

A Magnífica Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), 
por meio da Diretoria de Assistência ao Estudante (DAE), em conformidade com a Regulamentação 
da bolsa Permanência no âmbito do IFPE, com a Política de Assistência Estudantil, aprovada pela 
Resolução Nº 21/2012 do Conselho Superior (CONSUP), com a Organização Acadêmica 
Institucional, aprovada pela Resolução Nº 81/2010 do Conselho Superior (CONSUP), torna público a 
RETIFICAÇÃO de alguns itens do Edital Nº 02/2017 - GR do Programa de Bolsa Permanência da 
Assistência Estudantil 2017.1 do IFPE. 

 

 

DO PÚBLICO ALVO 

Onde se lê:  

 

2. DO PÚBLICO-ALVO 

2.1 Estudantes contemplados(as) no Programa Bolsa Permanência no ano de 2016, e que estão 
regularmente matriculados/as prioritariamente em pelo menos três componentes curriculares em 
cursos presenciais ofertados nas modalidades Integrado, Subsequente ou Superior. 

2.2 Demais estudantes regularmente matriculados(as), prioritariamente, em pelo menos três 
componentes curriculares, em cursos presenciais ofertados na modalidade integrado, subsequente, 
e superior presencial, prioritariamente advindos(as) de escolas públicas, ou com renda familiar per 
capita de até um salário mínimo e meio, e/ou em situação de vulnerabilidade social, bem como 
estudantes com deficiência(s), transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e 
superdotação. 

2.3 Não fazem parte do público-alvo do presente Edital estudantes matriculados(as) em cursos 
ofertados no âmbito do Programa Mulheres Mil; PROIFPE; PRONATEC e demais cursos de 
extensão. 

 

Leia-se: 

2. DO PÚBLICO-ALVO 

2.1 Estudantes contemplados(as) no Programa Bolsa Permanência no ano de 2016, e que estão 
regularmente matriculados/as prioritariamente em pelo menos três componentes curriculares em 
cursos presenciais ofertados nas modalidades Integrado, PROEJA, Subsequente ou Superior. 

2.2 Estudantes regularmente matriculados(as), prioritariamente, em pelo menos três componentes 
curriculares, em cursos presenciais ofertados na modalidade integrado, PROEJA, subsequente, e 
superior presencial, prioritariamente advindos (as) de escolas públicas, ou com renda familiar per 
capita de até um salário mínimo e meio, e/ou em situação de vulnerabilidade social, bem como 
estudantes com deficiência (s), transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e 
superdotação. 

2.3  O(A) estudante PROEJA beneficiado/a pelo Programa Assistência ao Estudante PROEJA não 

poderá acumular o Programa de Bolsa Permanência.  



2.4  Após publicação do resultado da seleção do Programa de Bolsa Permanência, o(a) estudante 

PROEJA deverá optar entre manter-se no Programa Assistência ao Estudante PROEJA ou migrar 

para o Programa de Bolsa Permanência. 

2.5 Não fazem parte do público-alvo do presente Edital estudantes matriculados (as) em cursos 
ofertados no âmbito do Programa Mulheres Mil; PROIFPE; PRONATEC e demais cursos de 
extensão. 

 

Recife, 30 de março de 2017. 
 


