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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

A Política de Assistência Estudantil no IF Goiano leva em conta o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil disposto no Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Constituição Federal de 1988 e demais 

marco legais. Sua execução se dará por via de um conjunto de ações que vise a 

permanência com êxito do estudante na instituição, sua autonomia, independência e 

que busque, principalmente, o rompimento da desigualdade social, econômica e 

cultural no mundo acadêmico. A Política de Assistência Estudantil deve ser entendida  

como direito social, capaz de romper com as tutelas assistencialistas e com concessões 

estatais, com vistas a inclusão social, formação plena, produção de conhecimento, 

melhoria do desempenho acadêmico e o bem estar biopsicossocial. 

A Assistência Estudantil tem por objetivos: 

I- contribuir para a promoção do bem-estar biopsicossocial do estudante; 

II- favorecer a autonomia, independência e o rompimento das desigualdades; 
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III- promover e ampliar a formação integral dos estudantes, estimulando e 

desenvolvendo a reflexão crítica acerca da realidade social em que estão inseridos; 

IV- assegurar ao estudante a prestação de serviços com vistas a igualdade e 

isonomia, considerando a diversidade cultural, social e econômica; 

V- contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, como forma de 

minimizar a reprovação e evasão escolar; 

VI- Constituir-se em uma ferramenta e veículo de equidade e justiça social. 

A assistência estudantil rege-se pelos seguintes princípios: 

I- supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica; 

II- universalização dos serviços prestados ao estudante; 

III- respeito à dignidade do cidadão, à autonomia e a seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, ofertados de forma gratuita pela Instituição de ensino.IV- 

igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência entre os discentes. 

V- divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais 

oferecidos pelo IF Goiano, bem como dos critérios para acesso. 

VI- compromisso e prática com a justiça social, equidade, cidadania, ética, 

preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática; 

VII- compromisso com a formação humana integral, com a produção e difusão 

de conhecimentos científicos e tecnológicos; 

VIII- inclusão socioeducativa do indivíduo com necessidades educacionais 

específicas e ou mobilidade reduzida. 
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No Câmpus Rio Verde a assistência estudantil é de responsabilidade da Gerência 

de Assistência Estudantil(GAE) composta por uma equipe multidisciplinar sendo:  

assistente social, psicólogo, enfermeiras, médico, odontóloga, fisioterapeuta, 

nutricionistas, professores de educação física entre outros. Sendo responsável, também, 

pela implantação e implementação dos serviços assistenciais através de Programas cujo 

objetivo é minimizar a evasão escolar, bem como oportunizar o acesso a educação de 

forma igualitária. 

Contato:(64)3620-5646 

email: assistenciaestudantil.rv@ifgoiano.edu.br 

   

José Wéselli de Sá Andrade                                              Gilda Suely Oliveira 

Diretoria de Extensão                                             Gerência de Assistência Estudantil 

 

mailto:assistenciaestudantil.rv@ifgoiano.edu.br
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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 2017 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: 

 

NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

A finalidade do Restaurante Estudantil é oferecer à comunidade uma  

alimentação adequada nutricionalmente e balanceada, além de possuir um 
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baixo custo e propiciar aos estudantes condições de permanência na Instituição, 

tendo em vista melhor aproveitamento acadêmico. 

O horário de funcionamento e as refeições oferecidas no Restaurante Estudantil 

são pré-determinados das 11:30 às 12:50 para almoço e das 18:00 às 18:50 para o jantar. 

Para entrar no Restaurante Estudantil, os usuários deverão ingressar na fila, que 

será organizada de acordo com a ordem de chegada. A entrada será controlada por um 

funcionário responsável designado para tal, de acordo 

com o fluxo, devendo ser respeitada a organização feita pelo mesmo. 

Ao se aproximar do balcão térmico e ao servir sua refeição, o 

usuário deve evitar atitudes que possam contaminar os alimentos, tais como: 

mexer nos cabelos, espirrar, tossir e conversar. 

O usuário deve ser atencioso ao preparar o prato, para que não 

haja desperdício de alimentos ao final das refeições. 

É permitido repetir a refeição, sendo limitado o consumo de 

carne a uma porção por pessoa. 

Devido ao grande fluxo de usuários no Restaurante Estudantil, 

deve-se, logo após o término das refeições, retirar-se da mesa para que outros 

usuários possam utilizá-la. 

No final da refeição, colocar pratos e talheres nos locais adequados à 

higienização dos mesmos. 
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Realização de todas as etapas necessárias à concessão da Bolsa  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 42.602 refeições servidas no ano de 

2017, no valor de R$ 523.597,52. 

Responsáveis pelo Núcleo de Alimentação e Nutrição (NAN)  

• Clessy Francisca de Brito Arantes. Nutricionista - CRN 1.309 1ª Região; 

• Ivanir dos Reis Ferreira. Cozinheira, SIAPE 47627; 

• José Maria Soares. Servente de Limpeza, SIAPE 47538; 

• Pedro Henrique Cabral de Araújo – Assistente em Administração - SIAPE 

1584214. 
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Merenda escolar será servida aos 

alunos dos cursos técnicos e Proeja  

Publicado: Segunda, 30 de Outubro de 2017, 12h19 | Última atualização em 

Terça, 31 de Outubro de 2017, 14h48 | Acessos: 252  

Gerência de Assistência Estudantil comunica a todos os alunos dos cursos 

técnicos e Proeja (matutino, vespertino e noturno) que a partir de 6 de novembro será 

servida a merenda escolar (frutas e bebida láctea) do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar(PNAE). 

O setor pede que os representantes de cada sala de aula entrem em contato com 

a servidora Clessy, nutricionista responsável pelo Núcleo de Alimentação e Nutrição até 

o dia 1º de novembro para acertar os detalhes com relação a logística. 

 

             O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação 

escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da 

educação básica pública. O governo federal repassa a estados, municípios e escolas 

federais, valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de 

fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de 

matriculados em cada rede de ensino. 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/7261-merenda-escolar-sera-servida-aos-alunos-dos-cursos-tecnicos-e-proeja.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/7261-merenda-escolar-sera-servida-aos-alunos-dos-cursos-tecnicos-e-proeja.html
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O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos 

Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), e também pelo FNDE, pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério 

Público. 

Atualmente, o valor repassado pela União a estados e municípios por dia letivo 

para cada aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino: 

              São atendidos pelo programa os alunos de toda a educação básica (educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados 

em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder 

público). Vale destacar que o orçamento do PNAE beneficia milhões de estudantes 

brasileiros, como prevê o artigo 208, incisos IV e VII, da Constituição Federal. 
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PNAE 

 
  DATA:____________ de __________________ de 2017. 

   DISCENTE MATRÍCULA TOTAL ALUNOS 

Matutino 

Administração 

1º       

2º       

3º       

Agropecuária 

1º       

2º       

3º       

4º       

Vespertino 

Administração 

1º       

2º       

3º       

Agropecuária 

1º       

2º       

3º       

4º       

Noturno 

Administração 

1º       

2º       

3º       

Alimentos 

1º       

2º       

3º       

4º       

Noturno 
Biotecnologia 

1º       

2º       

3º       

4º       

Contabilidade 1º       
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2º       

3º       

Informática 

1º A       

1º B       

2º       

3º       

Proeja - Adm. 

1º       

2º       

3º       

4º       

5º       

6º       

7º       

Proeja - Edif. 

3º       

4º       

5º       

6º       

Química 

1º       

2º       

3º       

Segurança do 
Trabalho 

1º       

2º       

3º       

4º       

Edificações 
(Técnico) 

1º  
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Relatório Mensal do Núcleo de Alimentação e Nutrição  

Publicado: Terça, 19 de Dezembro de 2017, 15h52 | Última atualização em 

Terça, 19 de Dezembro de 2017, 15h52 | Acessos: 220  

  

A nutricionista do Campus Rio Verde do IF Goiano, Clessy Francisca de Brito Arantes, 

informa o quantitativo de lanches oferecidos no período de novembro e dezembro de 

2017. 

  

MÊS 
LANCHE 

OFERECIDO 

Nº DE ALUNOS 

ATENDIDOS / TURNO 

TOTAL 

ALUNOS 

/MÊS 

VALOR 

GASTO/ 

MÊS 

NOVEMBRO 

  

Bebida láctea 

Sanduíche 

natural 

Banana maçã 

Laranja 

Banana prata 

MATUTINO 934   

7.302 

  

  

R$26.463,21 

VESPERTINO 1.311 

NOTURNO 5.139 

DEZEMBRO 

MATUTINO 145 

  

2.108 

  

R$8.721,56 

VESPERTINO 353 

NOTURNO 1.610 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/7659-relatorio-mensal-do-nucleo-de-alimentacao-e-nutricao.html
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Eu, Clessy Francisca de Brito Arantes, cargo Nutricionista, matrícula 1108955, venho 

abaixo expor relatório dos atendimentos na área de alimentação e nutrição prestados no turno 

matutino no ano de 2017. 

1. Informo que no período supracitado ocorreram no Núcleo de Alimentação e Nutrição 

do campus atendimentos no turno matutino nos quantitativos abaixo discriminados: 

ANO QUANTIDADE TOTAL 

(ALGARISMOS) 

QUANTIDADE TOTAL 

(POR EXTENSO) 

2017 300 bolsistas trezentos 

2. Informo ainda que também foram desenvolvidas no referido período as 

atividades abaixo listadas: 

- Participação na Comissão de Seleção de vagas do “Bolsa Alimentação”; 

- Participação na Comissão Permanente de Assistência Estudantil; 

- Participação em Goiânia do curso para execução do PNAE-UFG; 

- Participação na Comissão de fiscalização das obras do Centro de Convivência; 
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- Participação na Comissão de chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar; 

- Participação na Comissão responsável pela análise de documentação do sistema de cotas; 

- Participação na Comissão para acompanhar e fiscalizar o contrato, referente à concessão 

de uso do espaço físico e dos serviços de cantina; 

- Participação na Comissão para acompanhar e fiscalizar o contrato referente a aquisição de 

gêneros alimentícios da agricultura familiar; 

- Participação na execução do PNAE.  

Descreva acima outras atividades que tenham sido desempenhadas no mês, tais como 

Viagens a Serviço, projetos,  participação em comissões e reuniões, entre outras, caso haja. 

 

Assistência Estudantil: renovação do Bolsa Alimentação  

Publicado: Quarta, 08 de Fevereiro de 2017, 13h24 | Última atualização em 

Quarta, 08 de Fevereiro de 2017, 15h14 | Acessos: 342  

Alunos contemplados com o Bolsa Alimentação deverão renovar o benefício até dia 24 

de fevereiro. 

A Gerência de Assistência Estudantil avisa aos alunos que possuem o Bolsa 

Alimentação, que o prazo para renovar o benefício termina dia 24 de fevereiro. Para 

fazer a renovação é necessário dirigir-se até a sala da gerência de Assistência Estudantil 

munidos do comprovante de rematrícula no horário de 7h às 19h. 

 

Bolsa Alimentação: publicado edital para seleção de novos beneficiários  

Publicado: Quarta, 08 de Fevereiro de 2017, 15h36 | Última atualização em 

Quarta, 15 de Fevereiro de 2017, 13h34 | Acessos: 2393  

Campus Rio Verde oferece 50 vagas para estudantes regularmente matriculados na 

instituição nos cursos na modalidade presencial, tanto os de nível Superior quanto os de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

A Política de Assistência Estudantil do IF Goiano tem como principal objetivo 

contribuir para a permanência e a conclusão do curso do estudante em vulnerabilidade 

socioeconômica. Destina-se a selecionar candidatos para receber o benefício Bolsa 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/4859-assistencia-estudantil-renovacao-do-bolsa-alimentacao.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/4874-bolsa-alimentacao-publicado-edital-para-selecao-de-novos-beneficiarios.html
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Alimentação, previstos na Política de Assistência Estudantil do IF Goiano. Consiste na 

concessão de uma refeição diária para o aluno, no período que o mesmo desempenhar 

prioritariamente suas atividades no campus. 

Mediante disponibilidade financeira e orçamentária, a quantidade de bolsas poderá ser 

ampliada, seguindo-se a ordem de classificação socioeconômica e parecer da assistente 

social.  Da mesma forma, poderão ocorrer chamadas adicionais, à medida que algum 

estudante contemplado eventualmente seja excluído do programa 

A inscrição do candidato em um dos Programas de Assistência Estudantil será feita por 

meio “on line” sendo também obrigatório o preenchimento do Questionário 

Socioeconômico (anexo I) e demais formulários disponíveis no site do Campus Rio 

Verde(www.ifgoiano.edu.br/rioverde), juntamente com a documentação comprobatória 

que deverão ser entregues na Gerência de Assistência Estudantil 

O questionário juntamente com a documentação comprobatória deverá ser entregue 

exclusivamente para o Serviço Social na Gerência de Assistência Estudantil (GAE) do 

Campus Rio Verde.  

Os estudantes contemplados, por este Edital, serão acompanhados e avaliados no 

decorrer e ao final do período de vigência dos auxílios pela equipe Multiprofissional do 

campus, devendo os mesmos apresentar, mensalmente, em prazo determinado pela 

Assistência Estudantil. 

  

CRONOGRAMA DO EDITAL   

ETAPAS DATAS 

Lançamento do Edital 07/02/2017 

Período de inscrição e entrega da documentação comprobatória 18/02 a 10/03/2017 

Período de avaliação da documentação comprobatória 18/02 a 10/03/2017 

Entrevistas(se houver necessidade) 18/02 a 10/03/2017 

Divulgação dos resultados parciais 16/03/2017 

Período para solicitação de recursos 17/03/2017 

Divulgação dos resultados dos recursos e Divulgação da lista 

final dos selecionados 
20/03/2017 

    

Reunião com a Comissão de Seleção 24/03/2017 
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Período para assinatura do Termo de Compromisso de Adesão 20/03 a 24/03/2017 

  

De acordo com número de candidatos inscritos, o cronograma poderá ser alterado. 

  

Confira EDITAL 

Inscreva-se AQUI 

Aumenta número de contemplados pelo Bolsa Alimentação  

Publicado: Terça, 25 de Abril de 2017, 15h34 | Última atualização em Quinta, 

27 de Abril de 2017, 12h17 | Acessos: 369  

Gerência de Assistência Estudantil convoca 50 alunos classificados no Edital do 

Programa Bolsa Alimentação/2017 para cadastramento.  

Os alunos que estiverem na lista de classificados, do número 051 ao número 100 devem 

comparecer ao setor de Assistência Estudantil para realização de cadastro entre os dias 

26 de abril e 4 de maio. 

O cadastramento é necessário para que possa ter acesso ao refeitório. 

Resultado final 

Edital 

  

Comunicado da Gerência de Assistência Estudantil  

Publicado: Sexta, 21 de Julho de 2017, 11h00 | Última atualização em Sexta, 28 

de Julho de 2017, 11h33 | Acessos: 843  

Alunos contemplados com os benefícios da Assistência Estudantil/2017 (Auxílio 

Permanência e Bolsa Alimentação) deverão entregar, na Gerência de Assistência 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Fevereiro/EDITAL_-ALIMENTAO-2017.pdf
https://rioverde.ifgoiano.edu.br/selecao/bolsas/bolsa_alimentacao_201701.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/5589-aumenta-numero-de-contemplados-pelo-bolsa-alimentacao.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Abril/RESULTADO-FINAL-BOLSA-ALIMENTAO2017.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Abril/EDITAL_-ALIMENTAO-2017.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/6360-editais.html
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Estudantil, até o dia  04 de agosto de 2017,  comprovante de matrícula para o segundo 

semestre de 2017 e boletim escolar do primeiro semestre de 2017. 

Quem deixar de apresentar os documentos poderão ter o benefício cancelado, conforme 

consta nos editais (ver abaixo). 

Edital Auxílio Permanência 

Edital Bolsa Alimentação 

  

Retorno do fornecimento das refeições: segunda, dia 31  

Publicado: Sexta, 28 de Julho de 2017, 11h31 | Última atualização em Terça, 01 

de Agosto de 2017, 19h11 | Acessos: 303  

Gerência de Assuntos Estudantis informa aos estudantes assistidos pelo Programa Bolsa 

Alimentação que o fornecimento das refeições será retomado na próxima segunda-feira, 

31 de julho. 

A Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal Goiano busca não apenas 

viabilizar auxílio para alunos em situação de vulnerabilidade social, mas propor, 

implantar e gerenciar ações de permanência de todos os alunos na Instituição, 

independente de idade e nível de ensino.  É entendida na Instituição como um direito 

social, com vistas a formação plena, inclusão social, produção de conhecimento, 

melhoria do desempenho acadêmico e o bem estar biopsicossocial.  

Conheça mais acessando a página da Assistência Estudantil. 

  

 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Julho/EDITAL-DO-AUXILIO-PERMANENCIA-2017.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Julho/EDITAL_-ALIMENTAO-2017.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/6400-retorno-do-fornecimento-das-refeicoes-segunda-dia-31.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/assistencia-estudantil-rio-verde.html
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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 604 alunos inscritos e 387 

contemplados, que receberam um valor total de R$659.250,00 referentes às bolsas dos 

meses abril a dezembro /2017. 

Auxílio Permanência: publicado edital para concessão de bolsas  

Publicado: Quarta, 22 de Fevereiro de 2017, 14h26 | Última atualização em 

Sexta, 24 de Fevereiro de 2017, 17h02 | Acessos: 3328  

Serão concedidas 278 bolsas no valor de 250 reais mensais aos alunos selecionados. 

Inscrições ocorrerão entre 1º e 20 de março. 

O objetivo do programa é garantir a permanência do aluno na Instituição por meio de 

custeio de gastos. Para inscrever-se no Programa, o estudante deverá atender aos 

seguintes requisitos: 

- Estar regularmente matriculado em curso presencial no Campus Rio Verde do 

IFGoiano ou nas suas unidades; 

- Possuir renda familiar per capita, definida como sendo a soma de toda a remuneração 

familiar dividida pelo número de integrantes da família, de até um salário mínimo e 

meio, considerando-se a renda bruta. 

- Não possuir registros de faltas disciplinares, conforme normas disciplinares do corpo 

discentes do IF Goiano. 

A inscrição do candidato será feita “online”, diretamente por meio desse site.  

Tire suas dúvidas consultando o EDITAL 

Auxílio Permanência: sai resultado final de seleção de novos bolsistas  

Publicado: Quinta, 20 de Abril de 2017, 12h59 | Última atualização em Segunda, 

24 de Abril de 2017, 15h13 | Acessos: 939  

Acesse a lista com os nomes dos novos bolsistas do Programa Auxílio Permanência. 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/5037-auxilio-permanencia-publicado-edital-para-concessao-de-bolsas.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Fevereiro/EDITAL-DO-AUXILIO-PERMANENCIA-2017.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/5562-auxilio-permanencia-sai-resultado-final.html
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Clique AQUI 

Programa contempla 278 alunos que terão auxílio no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) mensais. O benefício visa contribuir com a permanência do aluno em 

situação de vulnerabilidade econômica na Instituição. 

Acesse o Edital 

Auxílio Permanência: mais 13 alunos são beneficiados  

Publicado: Terça, 02 de Maio de 2017, 16h00 | Última atualização em Quinta, 

04 de Maio de 2017, 11h27 | Acessos: 765  

A Gerência de Assistência Estudantil convoca mais 13 alunos classificados no edital de 

seleção de bolsistas do Auxílio Permanência. 

Os novos contemplados são do número 279 ao número 291) da lista de Resultado Final 

do Auxílio Permanência/2017 (veja abaixo).  O prazo para entregar a documentação e 

assinar o Termo de Compromisso e Adesão ao Programa de Assistência 

Estudantil  termina dia 03 de maio, na Gerência de Assistência Estudantil, no horário 

das 7h às 19h. 

  

Resultado Final 

Edital 

Comunicado da Gerência de Assistência Estudantil  

Publicado: Sexta, 21 de Julho de 2017, 11h00 | Última atualização em Sexta, 28 

de Julho de 2017, 11h33 | Acessos: 843  

Alunos contemplados com os benefícios da Assistência Estudantil/2017 (Auxílio 

Permanência e Bolsa Alimentação) deverão entregar, na Gerência de Assistência 

Estudantil, até o dia  04 de agosto de 2017,  comprovante de matrícula para o segundo 

semestre de 2017 e boletim escolar do primeiro semestre de 2017. 

Quem deixar de apresentar os documentos poderão ter o benefício cancelado, conforme 

consta nos editais (ver abaixo). 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Abril/Resultado-Final-AUXLIO-PERMANNCIA2017.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Abril/EDITAL-DO-AUXILIO-PERMANENCIA-2017-2.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/5628-auxilio-permanencia-mais-13-alunos-sao-beneficiados.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Maio/Resultado-Final-AUXLIO-PERMANNCIA2017-com-timbre-3.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Maio/EDITAL-DO-AUXILIO-PERMANENCIA-2017-3.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/6360-editais.html
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Edital Auxílio Permanência 

Edital Bolsa Alimentação 

 Auxílio Permanência: benefício chega a mais 62 alunos  

Publicado: Sexta, 18 de Agosto de 2017, 17h07 | Última atualização em Terça, 

22 de Agosto de 2017, 10h33 | Acessos: 547  

Gerência de Assistência Estudantil convoca mais 62 alunos classificados no edital de 

seleção de bolsistas do Auxílio Permanência. 

Os novos contemplados são do número 292 ao número 353 da lista de Resultado Final 

do Auxílio Permanência/2017 (veja abaixo).  O prazo para entregar a documentação 

e assinar o Termo de Compromisso e Adesão ao Programa de Assistência 

Estudantil  termina dia 23 de agosto 2017, na Gerência de Assistência Estudantil, no 

horário das 7h às 19h. 

Resultado Final 

Edital 

  

Auxílio Permanência: programa 

beneficia 62 novos alunos  

Publicado: Terça, 31 de Outubro de 2017, 13h52 | Última atualização em Quarta, 

01 de Novembro de 2017, 15h45 | Acessos: 301  

Gerência de Assistência Estudantil convoca mais 62 alunos classificados no 

edital de seleção de bolsistas do Auxílio Permanência. 

Os novos contemplados são do número 369 ao número 430 da lista de Resultado 

Final do Auxílio Permanência/2017 (veja abaixo). O prazo para entregar a documentação 

e assinar o Termo de Compromisso e Adesão ao Programa de Assistência Estudantil 

termina dia 08 de novembro 2017, na Gerência de Assistência Estudantil, no horário das 

7h às 19h. 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Julho/EDITAL-DO-AUXILIO-PERMANENCIA-2017.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Julho/EDITAL_-ALIMENTAO-2017.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/6615-auxilio-permanencia-mais-62-alunos-sao-beneficiados.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Maio/Resultado-Final-AUXLIO-PERMANNCIA2017-com-timbre-3.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Maio/EDITAL-DO-AUXILIO-PERMANENCIA-2017-3.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/7276-auxilio-permanencia-mais-62-alunos-sao-contemplados.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/7276-auxilio-permanencia-mais-62-alunos-sao-contemplados.html
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ResultadoFinal 

Edital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Outubro/Resultado_Final_AUXLIO_PERMANNCIA2017_com_timbre.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/Outubro/EDITAL_DO_AUXILIO_PERMANENCIA_2017.pdf
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RECEPÇÃO AOS CALOUROS/2017 
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NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

A finalidade do Núcleo de Atenção à Saúde é oferecer atendimento ambulatorial 

nas áreas médica, odontológica, psicológica, nutricional, fisioterápica, social e de 

enfermagem para os alunos regularmente matriculados 

no IF Goiano – Campus Rio Verde, de acordo com disponibilidade do quadro de pessoal, 

por meio de equipe multidisciplinar de profissionais da área de medicina, odontologia, 

nutrição, enfermagem, fisioterapia, psicologia, educação física e de assistência social. 

As ações dos profissionais ligados a esse setor objetivam o cuidado integral por 

meio de ações de promoção da saúde, prevenção 

de agravos e tratamento de doenças físicas, mentais e sociais. 
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Responsáveis pelo Núcleo de Atenção à Saúde (NAS).  

• Leandro Farias Garcia. Psicólogo - CRP: 09/005007; 

• Iná Martins da Silva Fernandes de Oliveira. Auxiliar de Enfermagem COREN-

GO: 199583; 

• Alexandrina Baía Cruvinel. Odontóloga - CRO-GO 3935; 

• Lorrainy Gomes dos Santos. Técnica em Enfermagem COREN-GO 138020; 

• Pedro Henrique Cabral de Araújo – Assistente em Administração - SIAPE 

1584214 
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Campus realiza campanha de 

vacinação  

Publicado: Quinta, 05 de Outubro de 2017, 19h35 | Última atualização em Terça, 

17 de Outubro de 2017, 09h33 | Acessos: 453  

Confira calendário de aplicações. Ação disponibilizará a vacinação da 

meningocócica C. 

A Gerência de Assistência Estudantil comunica que a Secretaria Municipal de 

Saúde de Rio Verde em parceria com o Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde, 

disponibilizará a vacinação da meningocócita C.  

A proposta para administração da vacina é : 

Dia 05/10/2017(quinta-feira) a vacinação será das 08:00 ás 11:00 

Dia 06/10/2017 (sexta-feira) a vacinação será das 08:00 ás 21:00 

Dias 09 até 11/10/2017 a vacinação será das 13:00 ás 19:00 

Local: Núcleo de Atenção à Saúde (ambulatório) fica atrás do ponto de ônibus 

ao lado da biblioteca nova. 

O aluno deverá trazer de preferência cartão do SUS e cartão vacinal (não são 

obrigatórios). 

Idade: 15 a 39 anos 

 

 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/7068-campus-realiza-campanha-de-vacinacao.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/7068-campus-realiza-campanha-de-vacinacao.html
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Mais uma etapa de vacinação no 

campus  

Publicado: Segunda, 16 de Outubro de 2017, 16h23 | Última atualização em 

Quarta, 18 de Outubro de 2017, 16h05 | Acessos: 246  

Gerência de Assistência Estudantil comunica que a vacina da meningo C estará 

sendo disponibilizada para alunos com idade entre 15 e 39 anos durante toda esta semana. 

Confira os horários. 

Data: 16/10 e 17/10 (segunda e terça-feira) a vacinação será das 13h às 18h. 

Data: 18/10 a 20/10 (quarta, quinta e sexta-feira) a vacinação será das 13h às 21:30 

 

Local: Núcleo de Atenção à Saúde (ambulatório) fica atrás do ponto de ônibus ao lado da 

biblioteca nova. 

 

O aluno poderá apresentar o cartão do SUS e cartão vacinal (não são obrigatórios). 

 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/7131-vacinacao.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/7131-vacinacao.html
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Eu, Iná Martins da Silva Fernandes de Oliveira, cargo Auxiliar de Enfermagem, 

matrícula 1106067, venho abaixo expor relatório dos atendimentos de enfermagem 

prestados no turno matutino no ano de 2017. 

1. Informo que no período supracitado ocorreram no Núcleo de Atenção à Saúde 

do campus atendimentos de enfermagem no turno matutino nos quantitativos abaixo 

discriminados: 

ANO QUANTIDADE TOTAL 

(ALGARISMOS) 

QUANTIDADE TOTAL 

(POR EXTENSO) 

2017 1.196 Hum mil cento e noventa e seis. 

2. Informo ainda que também foram desenvolvidas no referido período as 

atividades abaixo listadas: 

 

1-Viagens realizadas para Jataí, como administrativo do SIASS (Subsistema Integrado de 

Atenção à saúde do Servidor) ........................................................................................... 06. 

2_Campanha de Imunização Meningite C, aplicações IM...............................................302. 

3- Registro Atestado Médico SIASS ...............................................................................211. 

4-Reunião como membro da CISSP (Comissão Interna de saúde do Servidor Público) até o 

mês de junho/2017..............................................................................................................03. 

5-Presidente da CISSP conforme Portaria nº280, de 25/07/2017. 

6-Membro da Comissão para Análise de Recursos de Benefícios da Assistência Estudantil. 

7-Reunião para análise de recursos de benefícios da assistência 

estudantil............................................................................................................................02. 

8-Coordenadora do NAS (Núcleo de Assistência à Saúde) até 09/05/2017. 

9- Auxiliar do Consultório Odontológico.  

Descreva acima outras atividades que tenham sido desempenhadas no mês, tais como 

Viagens a Serviço, projetos,  participação em comissões e reuniões, entre outras, caso haja. 
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Exame papanicolau gratuito no ambulatório do 

campus  

Publicado: Quinta, 16 de Março de 2017, 13h40 | Última atualização em Segunda, 20 de 

Março de 2017, 15h54 | Acessos: 245  

Profissionais do Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) estarão fazendo a coleta de 

preventivo durante todo o mês de março. Interessadas devem procurar o ambulatório do 

campus de segunda a quinta-feira, das 14h às 18h. 

O Papanicolau é o exame que previne câncer de colo uterino e deve ser realizado em 

todas as mulheres com vida sexualmente ativa, pelo menos uma vez ao ano. 

A iniciativa faz parte das atividades do NAS, setor da instituição ligado à Gerência de 

Assistência Estudantil - em comemoração ao Dia da Mulher, celebrado no dia 08 de 

março. 

  

 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/5240-exame-papanicolau-gratuito-no-ambulatorio-do-campus.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/5240-exame-papanicolau-gratuito-no-ambulatorio-do-campus.html
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Eu, LORRAINY GOMES DOS SANTOS, Cargo Técnico em Enfermagem, 

matrícula SIAPE nº 1357870, venho abaixo expor relatório dos atendimentos de 

enfermagem prestados no turno vespertino no ano de 2017. 

1. Informo que no período supracitado ocorreram no Núcleo de Atenção à Saúde 

do campus atendimentos de enfermagem no turno vespertino nos quantitativos abaixo 

discriminados: 

ANO QUANTIDADE TOTAL 

(ALGARISMOS) 

QUANTIDADE TOTAL 

(POR EXTENSO) 

2017 1.054 Hum mil e cinquenta e quatro 
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2. Informo ainda que também foram desenvolvidas no referido período as 

atividades abaixo listadas: 

 

1- Aferição de pressão e glicose; 

2- Reuniões do NEABI; 

3- Acolhimento e orientação aos estudantes; 

4- Vacinação Meningo C 

5- Coleta de preventivos 

 

Descreva acima outras atividades que tenham sido desempenhadas no mês, tais como 

viagens à serviço, projetos,  participação em comissões e reuniões, entre outras, caso haja. 

 

Atendimento Psicológico em 2017. 

 

Eu, Leandro Farias Garcia, cargo Psicólogo área, matrícula 1662019, venho 

abaixo expor relatório dos atendimentos psicológicos prestados nos meses de janeiro a 

dezembro de 2017. 
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1. Informo que no período supracitado ocorreram no Núcleo de Atenção à Saúde 

do campus atendimentos psicológicos nos quantitativos abaixo discriminados: 

ANO QUANTIDADE TOTAL 

(ALGARISMOS) 

QUANTIDADE TOTAL 

(POR EXTENSO) 

2017 673 Seiscentos e setenta e três. 

2. Informo ainda que também foram desenvolvidas no referido período as 

atividades abaixo listadas: 

- Incursões em sala de aula; 

- Confecção de relatórios envolvendo casos específicos; 

- Acompanhamento de discentes acerca de questões envolvendo saúde mental e 

desempenho acadêmico; 

- Reuniões com equipe da GAE/NAS; 

- Projeto: “Qualidade de Vida e Habilidades Acadêmicas”; 

- Participação em Comissão de Avaliação de documentos do Auxílio 

Permanência/Comissão de Cotas/Comissão Disciplinar Discente; 

- Reunião com equipe de Pedagogos e com Gerência de Ensino; 

- Visitas domiciliares. 

  

Descreva acima outras atividades que tenham sido desempenhadas no mês, tais como 

Viagens a Serviço, projetos,  participação em comissões e reuniões, entre outras, caso haja. 
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Criado grupo de desenvolvimento de habilidades para a vida acadêmica  

Publicado: Terça, 22 de Agosto de 2017, 10h50 | Última atualização em Sexta, 

25 de Agosto de 2017, 09h44 | Acessos: 294  

Gerência de Assistência Estudantil (GAE) e Núcleo de Atenção a Saúde (NAS) 

convidam os alunos dos cursos técnicos, graduação, pós graduação e Proeja para 

participar do "Grupo de Desenvolvimento de Habilidades para a Vida Acadêmica". 

A iniciativa visa contribuir para a criação e manutenção de repertórios comportamentais 

capazes de afetar positivamente o desempenho acadêmico.  

Temas a serem abordados: 

- Principais crenças nocivas sobre o comportamento de estudar e como elas te 

prejudicam; 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/6635-criado-grupo-de-desenvolvimento-de-habilidades-para-a-vida-academica.html
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- Habilidades para o enfrentamento da ansiedade e do estresse gerados no 

desenvolvimento da tarefa acadêmica; 

- Leitura, escrita, confecção de esquemas manuais e mapas mentais; 

- Desenvolvendo habilidades cognitivas de atenção continuada, retenção e apresentação 

de conteúdos (memória). 

- Desenvolvendo habilidades para as comunicações interpessoais; para a  gestão do 

tempo e  de autocontrole.   

  

Os encontros acontecerão todas as quintas-feiras a partir do dia 31/08. 

Horário: 19:00h 

Local: Sala de aula a ser definida 

 

Facilitador:  Leandro Farias Garcia (Psicólogo e Coordenador Núcleo de Atenção a 

Saúde- IF Goiano Campus Rio Verde) 

Inscrições: basta dirigir-se ao Núcleo de Atenção à Saúde ou se preferir, preencher este 

formulário. 

Leandro Farias Garcia. Psicólogo. CPF 712.000.531-68. CRP: 09/005007 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/HUqkFdaaB8UKS6Th1
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Atendimento Odontológico em 2017. 

 

Eu, Alexandrina Baía Cruvinel, cargo odontóloga, matrícula SIAPE nº 1106247, 

venho expor relatório dos atendimentos de odontologia prestados no ano de 2017. 

ANO QUANTIDADE TOTAL 

(ALGARISMOS) 

QUANTIDADE TOTAL 

(POR EXTENSO) 

2017 598 Quinhentos e noventa e oito 

1. Abaixo discrimino separadamente a quantidade de alunos por curso e os 

procedimentos realizados no referido período: 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS RIO VERDE 

 

36 

 

Pós doutorado em Ciências Agrárias                                           1 

Mestrado em Agronomia 2 

Mestrado em Ciências Agrárias 2 

Mestrado em Tecnologia de Alimentos 2 

Mestrado em Zootecnia 1 

Agronomia 15 

Engenharia Ambiental 12 

Engenharia civil 8 

Engenharia de Alimentos 16 

Ciências Biológicas 10 

Ciências da Computação 5 

Química 4 
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PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NO PERÍODO 

Saneamento Ambiental 5 

Zootecnia 21 

Técnico em Administração 17 

Técnico em Agropecuária 17 

Agronegócio 2 

Biotecnologia 6 

Contabilidade 8 

Técnico em Edificações em Construção 

Civil 

1 

Técnico em Segurança do Trabalho 4 

Proeja Administração 9 

Total 168 
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PROCEDIMENTO TOTAIS Total por extenso 

CONSULTA 115 Cento e quinze 

EXAMES CLÍNICOS 112 Cento e doze 

CURATIVOS 18 dezoito 

REMOÇÃO DE PONTOS 4 quatro 

RASPAGENS  71 Setenta e um 

PROFILAXIAS 71 Setenta e um 

SOLICITAÇÃO DE RX 18 dezoito 

EMERGÊNCIA/DOR 18 dezoito 

RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA 107 Cento e sete 

RESTAURAÇÕES DE RESINA 54 Cinquenta e quatro 

ENCAMINHAMENTOS 10 dez 
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2. Informo ainda que também foram desenvolvidas no referido período as 

atividades abaixo listadas: 

Março: análise dos documentos dos auxílios permanência e alimentação; reunião de boas-

vindas aos alunos  

Maio/junho: consultório estava com defeito, conserto 

Agosto: reunião de boas-vindas aos alunos do primeiro período de Técnico em 

Administração e Proeja 

Descreva acima outras atividades que tenham sido desempenhadas no mês, tais como  

viagens à serviço, projetos, participação em comissões e reuniões, entre outras, caso haja. 
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Eu, Pedro Henrique Cabral de Araújo, cargo Assistente em Administração, 

matrícula 1584214, lotado no Núcleo de Atenção à Saúde, venho abaixo expor relatório 

dos serviços prestados no ano de 2017. 

1.Informo que, enquanto assistente em administração, desenvolvi no referido 

período as atividades abaixo listadas: 

-Recepção dos usuários do Núcleo de Atenção à Saúde (atendimento ao público); 

-Agendamento de consultas de alunos com os profissionais do Núcleo de Atenção à Saúde. 

-Requisição de materiais junto ao setor de almoxarifado, conforme solicitações da equipe 

do Núcleo de Atenção à Saúde, autorizadas pela chefia. 

-Agendamento das refeições (solicitadas pelos bolsistas durante o horário de almoço) em 

sistema próprio (suporte à nutricionista). 

-Entrega da merenda escolar do PNAE, no turno vespertino. 

-Participação no projeto de Vacinação contra a Meningite C, ocorrido no mês de outubro, 

como atendente. 

2. Com relação ao suporte à nutricionista, no serviço de agendamento de 

refeições no refeitório, segue total de almoços agendados, conforme sistema: 

ANO MÊS TOTAL DE ALMOÇOS AGENDADOS  

2017 

SETEMBRO 4563 

OUTUBRO 4598 

NOVEMBRO 4372 

DEZEMBRO 1876 

OBS.: Os agendamentos das refeições de almoço são registrados no sistema no 

dia útil anterior à oferta da refeição, pelo servidor Pedro, em geral, embora sejam 

acrescentados novos agendamentos no dia da refeição pela servidora Clessy. 
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Eu, Andréa Guerra Ferreira Campos, cargo Assistente Social (portaria nº 167, 

publicada no DOU de 20 abril de 2017), matrícula SIAPE nº 2396978, venho expor 

relatório dos atendimentos prestados no período de  22 de maio a dezembro de 2017. 

SERVIÇO SOCIAL: 

1. Os trabalhos prestados pelo Serviço Social do IF Goiano - Campus 

Rio Verde durante o  ano de 2017 (Atendimento social, escuta qualificada,  

orientações, acompanhamentos, encaminhamentos, pesquisa e outros). 

2. Descrição Geral das Atividades Realizadas 
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1 - Avaliação socioeconômica, seleção e cadastro dos alunos aptos a participarem 

do Programa Auxílio Permanência. Nesse ano foram realizadas 604 análises de 

documentos entregues pelos alunos para o Processo Seletivo do Auxilio 

Permanência. Reavaliação, dos alunos contemplados com o Processo Seletivo Bolsa 

Alimentação, realizado no final do primeiro semestre do ano letivo de 2017, por 

meio da Comissão Permanente de Assistência ao Educando designada pela Portaria 

nº 103, de 03 março de 2017;  

2 - Avaliação e seleção do Processo Seletivo das Bolsas do Proeja, por meio da 

Comissão Permanente de Assistência ao Educando do Proeja; 

3 -Atendimento social, escuta qualificada, orientação e acompanhamento de alunos 

dos cursos Proeja, Técnico e Graduação;  

4 - Avaliação e Validação da Documentação de Ações Afirmativas (COTAS) do 

processo seletivo dos Cursos Técnicos; 

5 - Participação de reuniões para discussão e elaboração do Edital do Processo 

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

 6 - Participação na Comissão Disciplinar de Discentes designada pela Portaria nº 

222, de 05 de junho de 2017; 

7 – Acompanhamento, monitoramento e atendimento aos alunos beneficiários dos 

programas de assistência estudantil.  Convocação de novos alunos contemplados, 

recebimento de documentos referentes ao auxílio permanência e execução e 

atualização das planilhas de pagamento do auxílio permanência..   

Serviço Social: Andréa Guerra Ferreira Campos – CRESS/GO – 5890, (Portaria 

nº 167, publicada DOU 20 de abril de 2017 e tomou posse no dia 22 de maio de 2017);   

Sirlene Coelho da Costa – CRESS/GO nº 1054 - SIAPE 1671699 (Assistente Social 

lotada na Reitoria/SIASS, prestou serviços nas análises e pareceres da Bolsa 

Alimentação e Auxílio Permanência/2017); 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS RIO VERDE 

 

43 

 

     Dilma Ferreira Leite Silva- CRESS/GO – 4287 (Assistente Social foi redistribuída 

para IFMT – Campus Rondonópolis, DOU – Seção 2 – 24/02/2017). 

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 

 

 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS RIO VERDE 

 

44 

 

Carteira estudantil: saiba como requisitar a sua  

Publicado: Segunda, 12 de Junho de 2017, 13h54 | Última atualização em Terça, 

13 de Junho de 2017, 15h11 | Acessos: 829  

Gerência de Assistência Estudantil avisa aos alunos sobre a confecção da carteira 

de identificação estudantil. Interessados devem requisitar pelo Q-Acadêmico.  

A Carteira Estudantil proporciona acesso aos direitos que são direcionados ao 

público estudantil, como a garantia de meia-entrada cultural e reconhecimento de vínculo 

do estudante com a Instituição. Consta informações importantes, como: número de 

matrícula, nome completo, curso, campus, data de nascimento, RG, CPF e foto recente, 

com validade até março de 2018. 

Siga os passos: 

1. Acesse o Q-Acadêmico 

2. Clique em Alterar Dados Cadastrais 

3. Insira uma foto 3x4 (escaneada) 

4. Atualize seus dados 

O procedimento deverá ser realizado até o dia 19/06/2017.  

A carteira estudantil será confeccionada para todos os alunos da instituição, de forma 

gratuita. 

 

 

 

 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/5973-carteira-estudantil-saiba-como-requisitar-a-sua.html
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Setor de Esportes e Lazer prepara 

mais uma edição do Intercursos  

Publicado: Terça, 26 de Setembro de 2017, 15h53 | Última atualização em 

Quinta, 28 de Setembro de 2017, 13h36 | Acessos: 200  

Haverá disputas nas seguintes modalidades: futsal masculino e feminino, 

voleibol masculino e feminino e handebol misto. Alunos do campus devem se inscrever 

até o dia 10 de outubro.  

Coordenado pelo Setor de Esportes e Lazer,  o Intercursos já virou tradição. De 

acordo com o professor José Oliveira, essa é a competição mais esperada do ano pelos 

alunos, tanto que até seu início -  normalmente em outubro - outras competições 

preparatórias acontecem. O campeonato conta com o apoio da Diretoria de Extensão. 

Inscreva-se com Matheus Martins (64) 9 9903 0626 

  

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/6981-vem-ai-intercursos-2017.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/6981-vem-ai-intercursos-2017.html
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Avalie a política de Assistência 

Estudantil do campus  

Publicado: Sexta, 28 de Julho de 2017, 11h48 | Última atualização em Quinta, 

03 de Agosto de 2017, 19h22 | Acessos: 486  

Avaliação visa identificar pontos vulneráveis dos programas ligados política de 

assistência ao estudante a fim de aprimorá-los. 

Clique AQUI e faça sua avaliação. 

O questionário estará disponível até o dia 30 de setembro 2017. 

O Núcleo de Alimentação e Nutrição da Gerência de Assistência 

Estudantil também quer saber sua opinião sobre o atendimento no refeitório do campus. 

O pedido é de que a avaliação seja feita com base nos serviços prestados no último 

semestre. 

Clique AQUI e avalie o refeitório.  

A avaliação estará disponível de 28/07/2017 à 28/09/2017. 

  

Programas de assistência ao estudante serão 

avaliados pela DAE  

Publicado: Quarta, 03 de Maio de 2017, 14h08 | Última atualização em Quinta, 

04 de Maio de 2017, 11h40 | Acessos: 436  

Representantes da Diretoria de Assistência Estudantil (DAE) estão percorrendo todos os 

campi do IF Goiano para conhecer as ações que estão sendo desenvolvidas junto aos 

alunos beneficiados por programas. 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/6402-avalie-a-politica-de-assistencia-estudantil-do-campus.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/6402-avalie-a-politica-de-assistencia-estudantil-do-campus.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm4BgEAaSEzst7GJnl10cA8b_5wueSko4IA3ADQKWv0p6trw/viewform
https://goo.gl/forms/aY0EhHEmBhPu9U983
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/5640-setores-de-assistencia-estudantil-recebem-visita-de-representantes-da-reitoria.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/ultimas-noticias-rio-verde/5640-setores-de-assistencia-estudantil-recebem-visita-de-representantes-da-reitoria.html
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O objetivo é verificar de perto como os alunos estão sendo atendidos e vislumbrar 

possíveis melhorias. O grupo estará no Campus Rio Verde no dia 05 de maio das 9h30 

às 16h. Na programação da visita estão previstas reuniões com representantes de alunos 

e com membros da Comissão Disciplinar. 

9h30 às 11h - Reunião com representantes de alunos - no salão social 

13h às 14h - Reunião com membros da Comissão Disciplinar 

14h30 às 16h - Visita às instalações do campus onde são desenvolvidas ações de 

Assistência Estudantil 
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Reunião com representantes de alunos - no salão social 

 

Reunião com os membros da Comissão Disciplinar 

Portaria nº 222, de 05 de junho de 2017. 
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DAE visita às instalações do campus onde são 

desenvolvidas ações de Assistência Estudantil 

 

 


