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AUXÍLIO PESSOA COM DEFICIÊNCIA – ORIENTAÇÕES BÁSICAS 

 

 
1. O estudante deverá realizar a inscrição do dia 25/05 a 05/06/2020 de 2020. 
 
2. Poderão ser contemplados com o auxílio PcD estudantes com deficiência, 
regularmente matriculados em cursos técnicos de nível médio ou graduação do IFPA, 
que estejam comprovadamente em situação de vulnerabilidade social.  
 
3. O auxílio previsto na Instrução Normativa 01/2020-PROEN/IFPA NÃO poderá ser 
acumulado com auxílio permanência e auxílio alternância.  
 
4. O recebimento do auxílio está condicionado à:  
I. Matrícula regular no período letivo vigente;  
II. Frequência mensal igual ou superior a 75% no mês anterior, logo, não se aplica à 
primeira concessão do auxílio;  
III. Análise do desempenho acadêmico, realizada conforme previsão do Regulamento 
Didático do Ensino no IFPA, sendo que para os cursos de regime semestral o estudante 
poderá receber auxílio se ficar reprovado em até dois componentes curriculares, e para 
os cursos anuais em até três, aferido no ano letivo corrente, não se aplicando, portanto, 
a primeira parcela do auxílio;  
IV. Não infringir (ter infringido), comprovadamente, qualquer regra da instituição, 
conforme o Regimento Geral do IFPA.  
Parágrafo único: Nos casos de estudantes com frequência inferior a 75% e/ou que não 
alcancem o desempenho acadêmico a continuidade do recebimento do auxílio PcD 
dependerá de parecer emitido pelo Setor de Assistência Estudantil do campus, 
subsidiado pelo NAPNE, equipe pedagógica e coordenação do curso. 
 
5. Para solicitação do Auxílio PcD o estudante deverá realizar inscrição no SIGAA por 
meio das seguintes etapas: 
I. Primeira Etapa – Adesão ao Cadastro Único. O estudante deverá acessar o SIGAA 
(www.sigaa.ifpa.edu.br), clicar em “Entrar no Sistema” com suas credenciais de acesso 
(matrícula). Em “Portal do Discente”, acessar o menu “Auxílios” e depois “Aderir ao 
Cadastro Único”, que consiste no preenchimento de um Questionário Socioeconômico. 
Ao final, clicar em “Confirmar Inscrição”. 
II. Segunda Etapa – Solicitação de Auxílio. O estudante deverá acessar novamente o 
“Portal do Discente”, no menu “Auxílios” clicar na opção “Solicitação de Auxílios” e depois 
“Solicitar Novo Auxílio”. Posteriormente selecionar “Auxílio PcD”, ler as informações 
apresentadas e depois marcar a opção “Eu li e compreendi as instruções e prazos 
informados acima”. Em seguida clicar em “Continuar”, verificar se todos os dados estão 
corretos e preencher as informações requeridas. Ao final clicar em “Cadastrar”. 
III. Terceira Etapa – Anexar Comprovantes. O estudante deverá anexar no Sistema os 
documentos necessários para realização da análise de vulnerabilidade social, conforme 
o Anexo I dessa Instrução Normativa, acessando “Portal do Discente”, clicando no menu 
“Auxílios”, depois “Solicitação de Auxílios” e em seguida “Anexar Comprovantes”. Clicar 
no botão “Escolher Arquivo” para selecionar o documento a ser enviado. Selecionar o 
tipo de documento que está sendo anexado e clicar em “Enviar”. Verificar se os arquivos 
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foram enviados com sucesso, observando logo abaixo na página sob o título “Lista de 
Comprovantes”. Depois de enviar todos os comprovantes, basta sair da página. §1º Os 
formatos de arquivos válidos para anexar no Sistema são PDF, PNG e JPG. §2º Em caso 
de dúvidas quanto ao procedimento para solicitação de auxílio o estudante poderá 
consultar o Manual do Discente disponível em http://proen.ifpa.edu.br/documentos1/18-
sigaa/assistencia-estudantil-2/2051-sigaa-modulo-assistencia-ao-estudante-
manualdiscente. 
 
6.  O valor do auxílio será único para todo o IFPA e a parcela corresponderá ao valor de 
R$ 300,00 (trezentos reais) sendo que a primeira parcela será referente ao mês em que 
for divulgado o resultado da solicitação. 
 
 

 

 Santarém-PA, 25 de maio de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 

Fabricio Juliano Fernandes 
Diretor de Ensino – IFPA Campus Santarém 
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