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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-GOIANO. 
CAMPUS RIO VERDE 

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

RELATÓRIO DE GESTÃO DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
EXERCÍCIO 2016  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Demonstrar a gestão administrativa da Gerência de 
Assistência Estudantil do Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde, referente ao 
exercício de 2016. 

1. DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

A Gerência de Assistência Estudantil e suas coordenações têm como 
finalidades regimentais específicas, no âmbito interno do Instituto Federal Goiano, 
Campus Rio Verde, as atividades relacionadas à assistência ao Educando deste 
Instituto. 

No escopo de suas atribuições, a equipe de trabalho desenvolveu no exercício 
de 2016 todas as atividades pertinentes ao apoio e suporte ao educando, incluindo o 
planejamento e coordenação dos trabalhos do núcleo de saúde biopsicossocial (serviço 
de enfermagem ambulatorial/domiciliar, odontológico, psicológico, assistência social e 
nutricional), da coordenação de residência e apoio ao educando, da coordenação de 
assuntos estudantis e do serviço social e também as atividades de controle disciplinar, 
tendo como atividades de relevância a destacar: 
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1.1 ATIVIDADES RELEVANTES: 

1. Realização de todas as etapas necessárias à concessão da bolsa de “Auxílio 
Permanência” no Campus Rio Verde, divulgação, seleção e gerenciamento da folha de 
pagamento durante o ano, num total aproximado de 753 alunos inscritos e 267 
contemplados, que receberam um valor total de R$720.900,00 referentes às bolsas 
dos meses abril a dezembro /2016;  
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2. Realização de todas as etapas necessárias à concessão da bolsa de “Auxílio 
Alimentação” no Campus Rio Verde, divulgação, seleção e gerenciamento do refeitório 
durante o ano, num total aproximado de 300 alunos contemplados, que receberam 
refeições no sistema self-service (almoço e jantar), totalizando num total de 59.037 
refeições servidas no ano de 2016, no valor de R$528.717,07; 
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3. Acompanhamento da situação de todos os bolsistas de assistência estudantil do 
Campus Rio Verde, quanto a rendimento, frequência e disciplina, condições 
necessárias para continuidade na condição de bolsistas; 

4. Assessoramento à Direção e à Coordenação de registros Escolares com 
informações sistemáticas acerca dos alunos bolsistas do Campus, incluindo relação 
mensal a CORE; 

5. Assessoramento à Direção de Assistência Estudantil/Reitoria do IF Goiano na 
elaboração e condução da Política de Assistência Estudantil do Instituto, incluindo 
envio de todos os documentos solicitados pela DAE; 

 
6. Coordenação do trabalho de conscientização e coibição de Bullying e trote no 
Campus e cumprimento das determinações do Ministério Público de inibição ao “trote” 
conjuntamente com a Coordenação de Esporte e Lazer do Campus; 
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7. Coordenação da “Comissão de Recepção aos Calouros/2016”, apresentação da 
equipe multiprofissional, divulgação dos programas, entrega de agendas e manuais de 
Assistência Estudantil; 

 
 
8. Participação no evento “Espaço das Profissões” com palestra sobre os programas 
da Assistência Estudantil ofertados pelo IF Goiano; 
9. Participação na Comissão que coordenou o “Programa Reitor por Um Dia”; 
10. Participação no processo para premiação aos alunos do Campus Rio Verde 
vencedores do “IV Concurso de Contos do IF Goiano referente ao Projeto Farol 
Cultural – contando histórias de Goiás à Paraty”; 

Farol Literário: premiados seguem para a Flip 
 
O IV Concurso de Contos Farol Literário: Contando Histórias de Goiás a Paraty tem 22 textos 

selecionados. Seus autores - alunos matriculados em um dos campi do IF Goiano - terão a 

oportunidade de participar da 14ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que acontecerá 

entre os dias 29 de junho e 3 de julho. As despesas serão custeadas pela instituição por meio de 

bolsa de assistência ao educando. 

Os representantes do Campus Rio Verde são:  

Letícia Vieira Andrade, com o conto "Semente do Mal" 

Weder Nunes, com o conto "Complexidade de Mariana" 

Luciana de S. Pereira, com o conto "A Luta do Menino do Cerrado Contra a Fronteira Verde) 

 
11. Divulgação na página do Campus Rio Verde e junto à comunidade acadêmica do 
cartaz e link para organização do “Movimento Estudantil”; 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/3295-farol-literario-premiados-seguem-para-a-flip
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12. Participação da equipe de trabalho no I Seminário de Experiências Exitosas em 
Inclusão promovido pela DAE;  
13. Divulgação dos Programas de Assistência Estudantil junto à comunidade 
acadêmica, através de banner’s afixados nas fachadas dos prédios da GAE, NAS e 
interior do refeitório; 
14. Campanha junto à equipe de trabalho para doação de enfeites natalinos e 
montagem de uma árvore no refeitório do Campus Rio Verde; 
15. Assessoria ao projeto “Bom de bola, bom de nota”, em apoio aos alunos da 
Escolinha de Iniciação Esportiva, contemplando cerca de 100 crianças; 
16. Auxilio nos eventos esportivos envolvendo diretamente discentes, como os 
campeonatos de futebol intercursos e interclasses, envolvendo mais de 1000 
estudantes; 
17. Elaborou e executou o planejamento orçamentário de 2016 e coordenou o 
planejamento orçamentário de 2017 no âmbito da Gerência de Assistência Estudantil; 
18. A fim de avaliar a Política de Assistência Estudantil (PAE), utilizada neste ano, a 
Gerência de Assistência Estudantil disponibilizou um questionário dirigido aos 
estudantes; 
19. Resumo das atividades de rotina administrativa: 

 Memorandos expedidos: 47; 

 Documentos Recebidos: 33; 

 Solicitação de serviços: 02; 

 Reuniões com alunos e Centros Acadêmicos: 08; 

  
 Reuniões com os servidores da Gerência: 04 
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 Reuniões com a Diretoria de Assistência Estudantil: 03 
 

  

Responsável: Gilda Suely Oliveira – Gerente de Assistência Estudantil-GAE CPF: 
726.563.286-91  
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1.2 NA COORDENAÇÃO DE RESIDÊNCIA E APOIO AO EDUCANDO (CRAE) 

1. Elaborou e executou o planejamento orçamentário de 2016 e coordenou o 
planejamento orçamentário de 2016 no âmbito da CRAE; 

2. Elaborou e coordenou os planos de trabalho da coordenação da Residência e 
Refeitório; 

3. Controlou a frequência de servidores no âmbito da Coordenação; 
4. Coordenou as atividades de distribuição de refeições no sistema self-service 

(almoço e jantar) no Restaurante do IF Goiano, Campus Rio Verde, onde foram 
fornecidos durante o ano de 2016, cerca de 59.037 refeições no valor R$ 
528.717,07, aos 300 alunos que desenvolvem trabalhos de pesquisas e estágios e 
alunos carentes, necessitaram tomar refeições no Instituto. 
 

Responsável: Iná Martins da Silva Fernandes de Oliveira. CPF 192.830.911-91 

            1.3. NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (NAS).  

         Ações/ Palestras realizadas em 2016 

Item1 Atividade  Ação desenvolvida Parcerias2 
Número de 
participantes3 

01 
Combate ao 
mosquito Aedes 
Aegypti 

1- Arrastão nas 
dependências do 
Campus Rio Verde 
identificando locais de 
risco á procriação do 
mosquito; 

2- Palestra na Escola 
Municipal Filhinho 
Portilho; 

3- Esclarecimento corpo a 
corpo com discentes do 
Instituto. 

1-
Servidores 
do Campus 
Rio Verde 
2-SMS  

60 alunos 
40 discentes 

02 SIASS 
Registro de licenças médicas 
dos Servidores 

  

03 CISSP 
Registro de atestados e viagens 
p acompanhamento de perícias 

 03 

04  

1-Análise de recursos de 
benefícios (Bolsas alimentação 
e auxílio permanência); 
2- Acompanhamentos de 
eventos que utilizam o espaço 
do refeitório  
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05 
Combate ao uso 
tráfico de Drogas 

1- Palestra com 
Profissionais do CAPS 
AD Rio Verde 

1-SMS 89 pessoas 

06 
Dia da luta do 
Deficiente Físico 
 

1-Vivencia com discentes e 
docentes acerca das 
dificuldades do deficiente 
visual e cadeirante; 
2- Palestra com Dr. 

Leônides Rocha de 
Oliveira. 

 

1-
Associação 
dos 
deficientes 
físicos de 
Rio Verde 

133 pessoas 

07 
Prevenção do 
Câncer de colo 
Uterino 

1-Coleta de papanicolau 
disponível para servidores, 
discentes, docentes e 
prestadores de serviço; 
2-Exame clinico manual das 
mamas; 
3- Entrega dos resultados; 
4-Palestra sobre a coleta de 
Papanicolau e Câncer de colo 
uterino. 

1-SMS 25 mulheres 

08 
Prevenção ao 
Câncer masculino  

1-Palestra com Dr. Adriano 
Lana  

1-Hospital 
do Câncer 
Rio Verde 

68 pessoas 

09 
Acompanhamento 
de hipertensos 

1- Aferição de PA 
2- Orientações para 

condução do caso 
 335 aferições 

110 
Acompanhamento 
de Diabéticos 

1- Aferição de PA 
2-Orientações para condução 
 Do caso 

 23 aferições 

111 

Acompanhamento 
de discentes para 
o treino de 
habilidades 
acadêmicas 

1- Identificação dos 
fatores afetam o 
desempenho 
acadêmico 

2- Treinamento de 
habilidades para 
melhoria do 
desempenho 
acadêmico 

3- Acompanhamento 
dos resultados 

 46 discentes 

112 

Acompanhamento 
de discentes para 
o treino de 
habilidades 
comportamentais 

1- Treino de habilidades 
relacionais/sociais 

2- Manejo dos fatores 
que geram ansiedade 
e stress 

3- Escuta 
psicoterapêutica 

Clínica 
Escola de 
Psicologia 
da UNIRV 

73 discentes 
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Dia de Luta do Deficiente Físico é lembrado por alunos e 
servidores 

 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/3909-dia-de-luta-do-deficiente-fisico-e-lembrado-por-alunos-e-servidores
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/3909-dia-de-luta-do-deficiente-fisico-e-lembrado-por-alunos-e-servidores
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Combate às drogas: tem início ciclo de palestras 

 

 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/3203-combate-as-drogas-tem-inicio-ciclo-de-palestras
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O setor de Assistência Estudantil do Campus Rio Verde realizou a primeira de uma série de 

atividades previstas para celebrar o Dia Internacional de Combate às Drogas, comemorado no 

dia 26 de junho. 
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Novembro Azul: palestra sobre tipos de câncer em homens 

Médico oncologista estará no campus para esclarecer sobre os tipos de doenças cancerígenas que 

mais acometem o homem, dentre elas, o câncer de próstata. 

A iniciativa faz parte das ações do Núcleo de Apoio à Saúde (NAS) e integra as atividades 

referentes a Campanha Novembro Azul - conscientização realizada por diversas entidades no 

mês de novembro dirigida especialmente aos homens. A campanha enfatiza a prevenção e 

 diagnóstico precoce do câncer no homem. 

O médico convidado é Adriano Lana do Hospital do Câncer de Rio Verde. 

A palestra será na segunda-feira, dia 28, a partir das 20h, no salão social. 

 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/4362-novembro-azul-palestra-sobre-tipos-de-cancer-em-homens
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Campus terá ciclo de palestras sobre saúde 

 

Atendendo a comunidade acadêmica e a população de Rio Verde e região, o Campus Rio Verde 

realizará um ciclo de palestras abordando diversos assuntos referentes à saúde, como hipertensão 

arterial, esclarecimentos sobre a patologia H1N1 e aferições de pressão arterial, IMC e peso. O 

palestrante será o Drº Flávio Teles de Moraes, Endocrinologista e Metabologista pela Santa Casa 

de Misericórdia do Estado de Goiás, Mestre pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e 

Professor do Departamento de Medicina desta mesma Instituição de Ensino. 

Aberto para todos, o evento acontecerá no Salão Social deste Campus, no dia 02 de maio de 

2016, nos seguintes horários: 10h, 14h e 20h. Para mais informações ligue (64) 3620-5639. 

1.Proporcionou assistência odontológica, psicológica e de enfermagem à comunidade 
escolar (discentes, docentes e terceirizados) em nível ambulatorial, no período de 
janeiro a dezembro de 2016, especificado a seguir:  

2. Orientou pacientes sobre profilaxia e prevenção de cáries e doenças periodontais;  

3. Encaminharam pacientes para tratamento especializado.  

4. Auxiliou a Diretoria de Ensino no trabalho de recebimento, análise e 
encaminhamento de atestados odontológicos para fins de justificativas de ausências 
discentes por motivo de saúde.  

5. Efetuou consultas, acompanhamentos e orientações nutricionais aos discentes que 
procuraram o serviço, além dos servidores institucionais e terceirizados;  

 
Sumarizando as estatísticas específicas de atendimento do NAS, tem-se o 

seguinte: 
 

Atendimentos psicológicos em consultório 100 

Atendimento de serviço de enfermagem domiciliar 02 

Atendimento de serviço de enfermagem ambulatorial 1.914 

Alunos e servidores orientados para procurar UBS (unidade básica 
de saúde) 

17 

Procedimentos Odontológicos  959 

Consultas, orientações nutricionais a alunos e servidores. 58 

 

1.4. Atendimento Odontológico 2016  

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/2649-inscricoes-para-processo-seletivo-dos-cursos-tecnicos-comecam-na-segunda-25
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Alunos 
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Mestrado em Zootecnia          02 

Agronomia  07 

Engenharia Ambiental 13 

Engenharia Civil 06 

Engenharia de Alimentos 15 

Ciências Biológicas 06 

Química 05 

Saneamento Ambiental 01 

Zootecnia 08 

Ciências da Computação 02 

Técnico em Agropecuária 37 

Técnico em Administração 01 

Técnico em Contabilidade 01 

Técnico em Biotecnologia 02 

Técnico em Segurança do Trabalho 01 

Tecnologia em Agronegócio 01 

Proeja Administração 05 

Pedagogia da Alternância – Agropecuária        10 

Total de alunos 123 
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PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO                     
ANO 2016 

 

 

Procedimentos fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

Consultas   -   - 29 11 19   - 21 15 10 22   - 127 

Exames Clínicos   -   - 27 9 15   - 19 13 8 21   - 112 

Curativos   -   - 3 1 2   - 3 2 1 4   - 16 

Remoção de 
pontos  

  -   - 1 2 2   - 3 1 1 2   - 12 

Raspagens   -   - 10 6 8   - 16 10 6 12   - 68 

Profilaxias   -   - 7 3 5   - 11 7 2 5   - 40 

Solicitação de RX   -   - 2 3 7   - 7 3 3 4   - 29 

Emergência /Dor   -   - 2 1 2   - 3 4 7 4   - 23 

Restaurações de 
Amálgama 

  -   - 19 14 12   - 15 21 12 15   - 108 

Restaurações de 
Resina 

  -   - 2 5 4   - 6 3 2 5   - 27 

Encaminhamentos   -   - 7 3 7   - 5 3 6 8   - 39 

Total   -   - 109 58 83   - 109 82 58 102   - 601 

 
 
 

1.5. Atendimento Nutricional 2016  

2. No serviço de atendimento Nutricional foram realizadas ações para 

continuar promovendo manutenção e/ou melhora da qualidade das 

refeições para os discentes, como a verificação do cardápio (adequação e 

combinação de pratos e nutrientes). O sistema “Hot Box” adotado no jantar 

teve êxito e assim continua sendo utilizado. No jantar foram atendidos entre 

10 e 35 alunos, variando conforme o dia da semana, além de alunos extra, 

praticamente todos os dias (destaque para o aumento dos alunos “em 

espera”, juntamente com a procura por alguns seguranças terceirizados). 

Somando os comensais dos dois turnos, foram atendidos cerca de 300 

alunos/dia. Ressalta-se que há acompanhamento e fiscalização do contrato 
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(o contrato é do tipo concessionária de alimentação para refeição 

transportada). 

3. No quesito consultas, acompanhamentos e orientações, foram atendidas 58 

pessoas, entre alunos e servidores terceirizados. Foram abordados 

assuntos relativos à alimentação saudável e perda de peso e verificação 

dos encaminhamentos médicos. Todos tinham em mãos exames 

complementares de saúde para justificar a necessidade do atendimento. Os 

que não tinham exames foram orientados e fazê-los primeiramente. A 

maioria procurou o serviço por problemas com o excesso de peso, erros 

alimentares e hipertensão. 

4. Neste ano houve um atraso de informações no quesito presidência da 

CISSP (Comissão Interna da Saúde Servidor Público), sendo que, após 

sanado o problema, foram realizadas duas reuniões, somente. O projeto 

das alunas do curso de Gestão Ambiental ( que visava avaliar e minimizar o 

desperdício de alimentos que ainda há durante o turno do almoço em nosso 

restaurante) foi finalizado e apresentado.  

5. Houve a inclusão da nutricionista no NAIF (Núcleo de Arte e Cultura do 

IFgoiano) campus Rio Verde, para a coordenação da dança de salão e com 

isto, coordenou e organizou uma Mostra de Dança (I MOSTRA DE DANÇA 

DE RIO VERDE), juntamente com um coreógrafo e sua equipe da cidade de 

Goiânia-GO, fazendo parte também como dançarina. O evento mostrou os 

vários talentos de nossa cidade (inclusive os alunos das aulas de dança de 

salão de nosso campus) nas variadas modalidades de dança (dança de 

salão, ballet clássico e contemporâneo, street dance e dança do ventre). 

Para tal, foram necessárias liberações para ensaios em Goiânia e reuniões 

para patrocínios e organização do espetáculo. O evento ocorreu dia 

04/12/16, no anfiteatro do SEST/SENAT de Rio Verde e teve muito 

sucesso.  

6. Como membro da Comissão de Recepção de Calouros, houve participação 

na primeira semana de aula do primeiro semestre, trabalhando durante o 

turno vespertino. 

7. Como membro da Comissão Permanente de Assistência ao Educando, 

participou do julgamento dos recursos interpostos pelos candidatos inscritos 
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para concorrer às vagas ofertadas pelo benefício de Auxílio Permanência 

desta campus. 

8. Houve inclusão na Comissão de Formaturas, no final do semestre, 

participando apenas das reuniões para organização do próximo evento, 

previsto para abril/2017. 

Responsáveis: Tcherena de Amorim Brasil- Nutricionista- CRN 1/3800. 

Clessy  Francisca de Brito Arantes- Nutricionista- CRN 1/ 1.309 . 

 
1.6. Atendimento Psicológico em 2016. 
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  1. Ações de conscientização, prevenção e enfrentamento do trote/bullyng; 
2. Divulgação, entrega e aplicação do “Manual de Normas Disciplinares Discentes do 

IFGoiano”; 
3. Participação nos encontros periódicos da Gestão da Assistência Estudantil, junto 

aos demais Campus e Reitoria do IFGoiano; 
4. Divulgação junto à comunidade acadêmica dos programas de bolsas oferecidas 

pela Assistência Estudantil (AE) do Campus Rio Verde; 
5. Orientação e mediação de situações relacionais conflituosas entre alunos, e entre 

alunos e professores; 
6. Participação na gestão da comissão de seleção, dentro do projeto: “Reitor por um 

dia”; 
7. Atendimentos de orientação para docentes e discentes do Campus Rio Verde, 

feitos individualmente ou em grupo.  

8. Coordenador do NAPNE ((Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 
Especiais) no Campus Rio Verde;  

9. Zelou pelo cumprimento da legislação no sentido de coibir a ocorrência de 
constrangimentos e atos de indisciplina vulgarmente denominados “trotes”;  

 
 

Responsáveis pelo Núcleo de Assistência à saúde (NAS).  
 

 Iná Martins da Silva Fernandes de Oliveira. CPF 192.830.911-91. COREN-GO: 
199583-ENF; 

 Alexandrina Baia Cruvinel. Odontóloga. CPF 189.133.066-20.  CRO-GO 3935; 

 Leandro Farias Garcia. Psicólogo. CPF 712.000.531-68. CRP: 09/005007; 
Lorrainy Gomes dos santos COREN-GO: 138020  Enfermeira. 

 
 

1.7.  SERVIÇO SOCIAL: 

1. Os trabalhos prestados pelo Serviço Social do IFGoiano, Campus Rio 

Verde durante o  ano de 2016 (Atendimento social, escuta qualificada, entrevistas, 

orientações, acompanhamentos e   encaminhamentos e pesquisa e outros). 

2. Descrição Geral das Atividades Realizadas 

3. Avaliação socioeconômica, seleção e cadastro dos alunos aptos a participarem do 

Programa Auxílio Permanência. Nesse ano foram realizadas 831 entrevistas com 

os alunos para o Processo Seletivo do Auxílio Permanência. Após a publicação do 

resultado preliminar do Processo Seletivo do Auxílio Permanência/2016 e a 

abertura do prazo para interposição de recurso, foram realizados algumas visitas 

domiciliares; 
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4. Reavaliação, dos alunos contemplados com o Processo Seletivo Auxílio 

Permanência, realizado no final do primeiro semestre do ano letivo de 2016, por 

meio da Comissão Permanente ao Educando designada pela Portaria nº69, de 

março de 2016;  

5. Avaliação e seleção do Processo Seletivo das Bolsas do Proeja, por meio da 

Comissão Permanente de Assistência ao educando do Proeja, designada pela 

Portaria nº109, de 29 de março de 2016; 

6.  Atendimento social, escuta qualificada, orientação e acompanhamento de alunos 

dos cursos Proeja, Técnico e Graduação;  

7. Avaliação e Validação da Documentação de Ações Afirmativas (COTAS) do 

processo seletivo dos Cursos Superiores, através da Comissão estabelecida pela  

Portaria de nº 36,  de 8 de janeiro de 2016; 

8. Avaliação e Validação da Documentação de Ações Afirmativas (COTAS) do 

processo seletivo dos Cursos Técnicos, por meio da Comissão designada pela 

Portaria nº405 de 08 de setembro/2015; 

9. Participação de reuniões para discussão e elaboração do Edital do Processo 

Seletivo dos Cursos Técnicos, no quesito Ações Afirmativas (COTAS); 

10.  Participação da Comissão Disciplinar de Discentes designada pela Portaria nº 56, 

de fevereiro de 2016.  No decorrer dos trabalhos da Comissão, foi necessário a 

realização de visita domiciliar pelos profissionais de Serviço Social e Psicologia 

para o acompanhamento ao aluno do PROEJA; 

11. Participação na ação realizado pelo NAPNE, de conscientização dos alunos e 

servidores no Dia da Luta do Deficiente Físico; 

12. Participação do ciclo de palestra realizado pelo Núcleo de Saúde do campus, com 

as temáticas: sobre Prevenção do Uso de Drogas e H1N1. 

Serviço Social: Dilma Ferreira Leite Silva- CRESS/GO – 4287/19ª Reg/Go. 

Horário de Atendimento do Serviço Social: 

Horário de Atendimento 

2ª, 4ª, 6ª feiras 07:00 ás 13:00 

3ª e 5ª feiras 13:00 ás 19:00 

                                                                      Rio Verde - Goiás, 12 de fevereiro de 2017.  

 
 
Gilda Suely Oliveira 
Gerente de Assistência Estudantil 


