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O que é o Programa Bolsa Permanência? 

O Programa Bolsa Permanência é um auxílio financeiro 

mensal destinado aos(as) estudantes com o objetivo de 

ampliar as condições de permanência e êxito, 

contribuindo assim, para a igualdade de oportunidades 

no exercício das atividades acadêmicas e minimizando 

os efeitos das desigualdades socioeconômicas e 

culturais. 



QUEM PODE PARTICIPAR?

Estudantes regularmente matriculados/as em 

prioritariamente, pelo menos três componentes 

curriculares; 

possuir, prioritariamente, renda familiar per capita não 

superior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio);



Como participar?

PRIMEIROS PASSOS:

 
Criar o  acesso ao QAcadêmico  (com o e-mail pessoal 
atualizado)

Criar o E-mail institucional :  http://meuemail.ifpe.edu.br/

Criar o seu ACESSO IFPE: https://acesso.ifpe.edu.br/auth/

http://meuemail.ifpe.edu.br/
https://acesso.ifpe.edu.br/auth/


ONDE SE INSCREVER?

 https://fluxo.ifpe.edu.br/accounts/login

QUANDO?

27/04 a 04/05.

https://fluxo.ifpe.edu.br/accounts/login


QUAIS DOCUMENTOS DEVO ANEXAR?
PERFIL 1 - SE VOCÊ É ESTUDANTE COTISTA com renda per capita familiar de 

até 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio) ingressantes a partir do 

semestre de 2015.2:

➔ RG ou outro documento oficial de identificação com foto do/a 
estudante (CNH, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Reservista), para 
maiores de 18 anos, ou certidão de nascimento, para estudantes 
menores de 18 anos

➔ CPF do/a estudante, que pode ser emitido pelo site da Receita Federal

➔ CPF dos membros do grupo familiar do/a estudante maiores de 18 anos, 
que pode ser emitido pelo site da Receita Federal

➔  Extrato ou cartão referente à conta bancária em nome do/a estudante

➔  Histórico Escolar do IFPE  (  Q-ACADÊMICO)



QUAIS DOCUMENTOS DEVO ANEXAR?
PERFIL 2 - SE VOCÊ É ESTUDANTE E RECEBE BOLSA FAMÍLIA OU TEM MEMBRO DA 

FAMÍLIA INSCRITO:
➔ RG ou outro documento oficial de identificação com foto do/a estudante 

(CNH, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Reservista), para maiores de 18 
anos, ou certidão de nascimento, para estudantes menores de 18 anos

➔ CPF do/a estudante, que pode ser emitido pelo site da Receita Federal

➔ CPF dos membros do grupo familiar do/a estudante maiores de 18 anos, 
que pode ser emitido pelo site da Receita Federal

➔  Extrato ou cartão referente à conta bancária em nome do/a estudante

➔  Histórico Escolar  do IFPE  ( Q-ACADÊMICO)

➔ Extrato bancário identificado e atualizado referente a algum mês do 
ano de 2021 em que conste o recebimento do Bolsa Família.



QUAIS DOCUMENTOS DEVO ANEXAR?
PERFIL 2 - SE VOCÊ É ESTUDANTE e recebe Benefício de Prestação 

Continuada (BPC)  ou tem membro da família inscrito:
➔ RG ou outro documento oficial de identificação com foto do/a 

estudante (CNH, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Reservista), para 
maiores de 18 anos, ou certidão de nascimento, para estudantes 
menores de 18 anos

➔ CPF do/a estudante, que pode ser emitido pelo site da Receita Federal

➔ CPF dos membros do grupo familiar do/a estudante maiores de 18 anos, 
que pode ser emitido pelo site da Receita Federal

➔  Extrato ou cartão referente à conta bancária em nome do/a estudante

➔  Histórico Escolar  do IFPE  (  Q-ACADÊMICO)

➔ Extrato bancário identificado e atualizado referente a algum mês do 

ano de 2021 e o cartão do benefício. 



QUAIS DOCUMENTOS DEVO ANEXAR?

PERFIL 2 - SE VOCÊ É ESTUDANTE e é inscrito no CADÚNICO
➔ RG ou outro documento oficial de identificação com foto do/a estudante 

(CNH, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Reservista), para maiores de 18 
anos, ou certidão de nascimento - para estudantes menores de 18 anos

➔ CPF do/a estudante, que pode ser emitido pelo site da Receita Federal

➔ CPF dos membros do grupo familiar do/a estudante maiores de 18 anos, 
que pode ser emitido pelo site da Receita Federal

➔ Extrato ou cartão referente à conta bancária em nome do/a estudante

➔ Histórico Escolar  do IFPE  (  Q-ACADÊMICO)

➔ Folha de rosto da inscrição, que poderá ser acessada através do seguinte 
link https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/index.php

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/index.php


QUAIS DOCUMENTOS DEVO ANEXAR?
PERFIL 3 - Se você NÃO se inclui em nenhum dos perfis citados 

anteriormente
➔ RG ou outro documento oficial de identificação com foto do/a 

estudante (CNH, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Reservista), para 
maiores de 18 anos, ou certidão de nascimento - estudantes menores de 
18 anos)

➔ CPF do/a estudante, que pode ser emitido pelo site da Receita Federal

➔ CPF dos membros do grupo familiar do/a estudante maiores de 18 anos, 
que pode ser emitido pelo site da Receita Federal

➔ Extrato ou cartão referente à conta bancária em nome do/a estudante

➔ Histórico Escolar  do IFPE  ( Q-ACADÊMICO)

➔ Declaração de Renda Bruta familiar (ANEXO III DO EDITAL)



HISTÓRICO ESCOLAR 



HISTÓRICO ESCOLAR 



COMPROVANTE DE CONTA BANCÁRIA EM NOME DO(A) ESTUDANTE:



COMPROVANTE DE CONTA BANCÁRIA EM NOME DO(A) ESTUDANTE:

Importante!

É necessário 
conter os dados 

bancários!!

Não pode tirar foto 
de papel com os 
dados bancários 

anotados a punho!



EXEMPLOS:
   Bolsa Família                                          BPC                               



EXEMPLO:
Cad Único  

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/index.php.                                                                   

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/index.php


Declaração de Renda Bruta Familiar 
(Anexo III do Edital)



CRONOGRAMA

ETAPA DATA ATIVIDADE RESPONSÁVEL OBSERVAÇÃO

Etapa 1 26/04/2021 Publicação do edital Gabinete da Reitoria O edital será publicado no site do IFPE

Etapa 2 27/04 a 04/05/2021 Inscrição on-line Estudantes As inscrições deverão ser realizadas no sistema 
Fluxo.IFPE

Etapa 3 05 a 19/05/2021 Análise documental e 
socioeconômica

Equipe de trabalho PBP e Serviço 
Social

A equipe de trabalho do PBP do campus 
conferirá se a documentação anexada 

pelos/as  estudantes está completa; o Serviço 
Social realizará, coletivamente, a análise 

socioeconômica das inscrições de todos os 
campi

Etapa 4 20/05/2021 Divulgação do resultado 
preliminar

Diretoria de Assistência ao 
Estudante (DAE) da Reitoria

A pedido da DAE da Reitoria, a Ascom da 
Reitoria divulgará, no site do IFPE, o resultado 

preliminar enviado pelo campus

Etapa 5 21/05/2021 Interposição de recursos Estudantes Os/As estudantes não contemplados/as no 
resultado preliminar poderão interpor recurso 

por meio do sistema Fluxo.IFPE

Etapa 6 24 e 25/05/2021 Análise de recursos Serviço Social O Serviço Social analisará, coletivamente, os 
recursos interpostos

Etapa 7 26/05/2021 Resultado final Diretoria de Assistência ao 
Estudante (DAE) da Reitoria

A pedido da DAE da Reitoria, a Ascom da 
Reitoria divulgará, no site do IFPE, o  resultado 

final enviado pelo campus

http://www.ifpe.edu.br/
https://fluxo.ifpe.edu.br/
http://www.ifpe.edu.br/
https://fluxo.ifpe.edu.br/
http://www.ifpe.edu.br/


OBSERVAÇÕES IMPORTANTES! 

1) Todos os documentos deverão ser anexados no sistema, conforme 
perfil socioeconômico do/a estudante, e devem estar legíveis.

2) As comprovações de renda/salários apresentadas devem ser 
atuais, ou seja, referentes ao ano vigente.

3) Inverdades ou omissões de dados relevantes, assim como fraude 
ou falsificação de documentos que visem burlar o processo, serão 
motivos para o cancelamento da bolsa, sendo passíveis, ainda, 
de medidas administrativas e disciplinares.

4) Inverdades ou omissões de dados relevantes, assim como fraude 
ou falsificação de documentos que visem burlar o processo, serão 
motivos para o cancelamento da bolsa, sendo passíveis, ainda, 
de medidas administrativas e disciplinares



LIKS DOS VÍDEOS COM ALGUNS PASSO A 
PASSO:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14JKdo-5ZNwCB4Kt
cOe0f3bP37_voJhT9


