
Resumo do Programa de Assistência Estudantil PAE 2022.1 – campus Duque de Caxias 

 Quem pode se inscrever no PAE? 

Os/as estudantes regularmente matriculados nos cursos regulares do campus Duque de Caxias, 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com renda familiar per capta de até 1,5 salário 

mínimo nacional vigente (R$1.808,00) e que preencham os demais pré-requisitos do edital. 

  Quem recebeu o PAE Emergencial tem que fazer a inscrição novamente? 

Sim, todos/as os/as interessados/as devem fazer a inscrição por meio do preenchimento do 

formulário online. 

 Como faço a inscrição? 

O/a candidato/a deve preencher o formulário: https://forms.gle/dEFGh25AdQA8idgeA   

Todos/as devem anexar os documentos pessoais e de renda (Anexos) de cada pessoa da família 

no próprio formulário. O preenchimento desses documentos é obrigatório.  

 Quais são as modalidades de auxílios e os respectivos valores? 

Auxílio transporte – Até R$ 150,00 (estudantes do ensino médio). Até R$ 200,00 (estudantes da 

graduação) 

Auxílio alimentação - Até R$ 150,00 

Auxílio moradia - destinado a contribuir para o custeio de despesas mensais referentes à moradia 

do estudante que saiu do seu Município/Estado de origem para residir nas proximidades do 

Campus Duque de Caxias. Valor: Até R$ 400,00. 

 Como é feito o pagamento dos auxílios? 

O/a candidato/a DEVE abrir uma conta bancária em seu próprio nome. A conta bancária DEVE 

ser conta corrente, não serve nenhuma outra modalidade de conta. Após a abertura da conta, 

o/a candidato/a DEVE enviar algum comprovante da conta bancária para o email do PAE: 

pae.cduc@ifrj.edu.br 

 Onde encontro as informações sobre o PAE? 

https://portal.ifrj.edu.br/duque-de-caxias 

 

 Como faço para saber os prazos? 

Etapas Datas 

Período de Inscrições e Entrega da 
documentação 

28/04/2022 até às 23h 59 min e 59 
seg do dia 8/5/2022 

Reunião para orientação e 
esclarecimento sobre o edital PAE 

29/04/2022 – às 12:30  e às 18:00 

5/5/2022 – às 12:30 e às 18:00 

Resultado Preliminar da Seleção 10/05/2022 

Apresentação dos Recursos 11/05/2022 e 12/05/2022 

Resultado da Análise dos Recursos 13/05/2022 

Resultado Final do Processo Seletivo 14/05/2022 

Envio das informações bancárias para o 
email  do PAE 

ATÉ o dia 19/05/2022 

Envio da lista de pagamento para o setor 
financeiro do campus 

20/05/2022 
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