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Como faço para me inscrever no PAE?

Leia atentamente o Edital, pois é a forma legal que
 trata das regras e funcionamento do Programa.

Modalidade 1 -  Quem deseja manter a Análise Socioeconômica de 2016 em virtude da manutenção 
da mesma condição socioeconômica do grupo familiar, deverá entregar o Anexo I (Questionário Modalidade 
1) junto com um atestado de matrícula.

Modalidade 2 – Para ingressantes em 2017 ou que não se inscreveram em 2016 e para aqueles que 
por algum motivo, tiveram sua situação indeferida em 2016:

Preencher o Anexo II – Questionário Socioeconômico. 

Apresentar toda a documentação do grupo familiar (confira na página 8 do Edital, item 5.8)

Apresentar documentação de comprovação de renda
(confira a partir da página 9 do Edital, item 5.9)

Apresentar documentação de comprovação de despesa
(confira a partir da página 14 do Edital, item 5.10)

Comprovante de Matrícula no IFC com 4 ou mais disciplinas

Fotocópia do Histórico escolar do ensino fundamental  (para os estudantes que cursam
 o ensino médio integrado)

Fotocópia do Histórico Escolar do ensino médio (para os estudantes
 que cursam o técnico subsequente ou curso superior)

Não esqueça de assinar o Questionário Socioeconômico e os demais anexos!
Se o(a) estudante for menor de 18 anos, seus pais ou responsável deve assinar!



  

Estudante maior de 14 anos sem renda

Declaração de inexistência de renda (Anexo VII)

DESEMPREGADOS
I) Se estiver desempregado, mas recebendo seguro-desemprego:

a) Fotocópia do extrato das parcelas a serem recebidas.

II) Se estiver desempregado e não recebendo seguro-desemprego: 

a) Declaração de inexistência de renda (Anexo VII)



  

Aposentados, pensionistas ou beneficiários do INSS 
(Aposentadoria; pensão; seguro desemprego; auxílio-acidente; saúde ou 

reclusão; salário-família; salário-maternidade) 

I) Comprovante atualizado do benefício: extrato de pagamento de Benefício Previdenciário, 

disponível no site da previdência 

http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/extrato-de-pagamento-de-

beneficio/

OU

Demonstrativo de Crédito de Benefício, que 

pode ser retirado no autoatendimento do banco 

pagador.

II) O aposentado e/ou pensionista que exerça 

alguma atividade remunerada deverá apresentar 

a documentação comprobatória conforme a 

atividade exercida e a renda recebida.

http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/extrato-de-pagamento-de-beneficio/
http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/extrato-de-pagamento-de-beneficio/


  

SELEÇÃO
A seleção contará com uma análise socioeconômica que considerará o conjunto de situações que 

podem comprometer a permanência do estudante no IFC.

A inscrição tem validade por um período de 2 (dois) anos, podendo o estudante solicitar a 

renovação desta.

Parágrafo único: Os estudantes beneficiários do PAE em 2016 passarão por novo processo de 

seleção e ranqueamento, podendo ser alterados os grupos de vulnerabilidade socioeconômica e o 

recebimento ou não dos auxílios.

A seleção dos candidatos ao PAE será realizada por assistentes sociais, seguindo-se as seguintes 

etapas:

I) Análise do questionário socioeconômico e da documentação comprobatória;

II) Aplicação da fórmula de indicadores socioeconômicos que compõem o Índice de 

Vulnerabilidade Socioeconômica – IVS;

III) Parecer do assistente social;

IV) Entrevista Social (se necessário).
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