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NOTA ORIENTADORA Nº 002/ 2016 

 
 

Assunto: ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA ACESSO AOS BENEFICIÁRIOS DA 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA BOLSA-FORMAÇÃO - PRONATEC 
 

 

Considerando o Artigo 47 e o Capítulo VI do Regimento Interno das Ações da Bolsa 

Formação do PRONATEC/IFPE, aprovado pela Resolução do CONSUP/IFPE nº 47/2014, o qual 

autoriza esta Coordenação Geral emitir Notas Orientadoras, bem como criar mecanismos de 

acompanhamento e de assistência que permitam o acesso, a permanência e a conclusão de cursos 

técnicos e FIC aos beneficiários das atividades da Bolsa Formação do PRONATEC. 

Considerando o Art. 8 da Resolução CD/FNDE Nº 4 de 16 de março de 2012 que dispõe 

sobre os procedimentos para entrega de materiais/kits estudantis e pagamento das bolsas de auxílio 

ao estudante da Bolsa Formação PRONATEC/IFPE: 

Art. 8º A assistência estudantil de que trata o inciso III, "l", do art. 5º 

desta resolução deverá ser prestada aos beneficiários da Bolsa-Formação em 

concordância com o estabelecido pelo § 4º do art. 6º da Lei nº 12.513/2011, 

podendo ser concedida pela oferta direta de alimentação e transporte ou de 

forma pecuniária. (Redação dada pela Resolução 6/2013/CD/FNDE/MEC). 

 

Diante ao exposto, o pagamento da assistência estudantil dos bolsistas da Bolsa Formação 

do PRONATEC/IFPE, deverá ser realizado conforme as orientações abaixo: 

 

1. O pagamento deverá ser efetivado no início de cada mês, mediante disponibilidade de 

recursos financeiros, efetuando-se o desconto das faltas no mês subsequente; 

2. O período de saque deverá ser amplamente divulgado entre os discentes, para que todos 

compareçam no prazo disponível; 

3. Todos os materiais entregues aos discentes deverão ser devidamente protocolados, em 

relação nominal, com a devida assinatura de recebimento; 

 

Outrossim, a bolsa formação ofertará aos discentes fardamentos e os benefícios abaixo 

relacionados, através de repasse financeiro, além do Manual do Aluno:   

 

I. Alimentação;  

II.  Materiais didáticos/ escolares gerais ou específicos;  
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III.  Transporte, para os discentes que não tem disponibilidade de transporte escolar 

gratuito. 
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