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São Gonçalo, 20 de maio de 2021. 

Caros estudantes, 

Em abril de 2021, abrimos as inscrições para o Edital nº01/2021 do Auxílio 

Emergencial do IFRJ e recebemos até o dia 04 de maio 269 inscrições. Foi um processo 

inteiramente virtual com inscrições pelo formulário do google forms e envio de 

documentação diretamente pelo formulário ou por e-mail da coordenação de assistência 

estudantil do Campus São Gonçalo. 

Após a finalização das inscrições, a equipe responsável (2 assistentes sociais) fez 

a análise dos inscritos por situação de matrícula e situação socioeconômica. Em 

conformidade com o Regulamento do Programa de Assistência Estudantil do IFRJ, não 

foi possível homologarmos as solicitações de alunos que já integralizaram as disciplinas. 

No momento de conferência das situações de matrícula, destacamos que foi feita 

de maneira manual, pois não temos um sistema integrado de informações acadêmicas e 

da assistência estudantil, foram cometidos alguns equívocos nas listagens de 

homologados e não homologados. Tendo ciência do ocorrido, divulgamos uma nova 

listagem com as devidas retificações. Todas as listagens foram enviadas para os e-mails 

dos alunos que se inscreveram no processo seletivo. 

Para além das análises, antes de divulgarmos um resultado final, fez-se necessário 

termos a clareza do orçamento para a rubrica da Assistência ao Educando/exercício 

orçamentário ano de 2021. Após termos ciência do orçamento para o ano, nós fizemos 

um planejamento das ações, considerando as novas entradas de estudantes que irão 

ocorrer ao longo de 2021. Todo este processo, atrasou a divulgação do resultado final do 

edital nº01/2021 do auxílio emergencial.  

Gostaríamos de reforçar: que a garantia de orçamento, não expressa o envio de 

recursos financeiros de maneira constante. Logo, poderão ocorrer atrasos nos 

pagamentos dos auxílios, por conta dos repasses financeiros irregulares. 

Para dúvidas e informações, seguem os nossos e-mails: cae.csg@ifrj.edu.br / 

dipea.csg@ifrj.edu.br 

Atenciosamente, 

Equipe Assistência Estudantil – IFRJ/Campus São Gonçalo. 
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