PERGUNTAS FREQUENTES
1 Qual é o benefício?
O benefício está citado no item 3.1 do edital
2 Todos os alunos vão receber?
Não. A quantidade de vagas concedidas é definida no item 3.3 do edital.
3 Qual o valor do benefício?
O valor do benefício, se houver, está definido no item 3.3 do edital
4 Devo prestar conta do benefício recebido?
Não. Os benefícios do programa de assistência estudantil são concedidos sem contrapartida
para a instituição, devendo o estudante estar regularmente matriculado e frequentando as
aulas e demais atividades acadêmicas como forma de manutenção no programa. O
acompanhamento da frequência será realizado mensalmente pelo setor responsável.
5 Quero me inscrever, o que eu faço primeiro?
Leia atentamente o Edital. Verifique se você se enquadra na renda per capita exigida no item
5.3 do Edital.
Verifique quais documentos você vai precisar. Digitalize os documentos e, para facilitar,
organize-os em pastas separadas por membro do grupo familiar. Faça sua inscrição no
VIRTUAL, módulo AE, seguindo os passos abaixo:
a. 1º passo: Acesse o https://virtualif.iftm.edu.br/VRTL/ com seus dados
b. 2º passo: Clique no retângulo azul, "Assistência Estudantil"
c. 3º passo: Clique em Inscrição
d. 4º passo: Escolha o edital que gostaria e que esteja apto a participar. Clique em "Fazer
inscrição”
6 Como é feito o cálculo da renda familiar mensal per capita?
O cálculo da renda, conforme item 5.3.1 do edital, é realizado pelo sistema, por meio das
informações e da documentação enviada pelo candidato no ato da inscrição.
7 Posso enviar documentação por e-mail?
NÃO, toda a documentação deve ser inserida no sistema pelo candidato dentro do prazo
previsto para cada etapa.
8 Onde encontro o modelo das declarações? As declarações precisam ser assinadas?
Os modelos das declarações estão disponíveis no site institucional junto aos editais e estas
devem ser devidamente preenchidas, sem rasuras e assinadas. Em caso de candidato menor
de 18 anos, o responsável legal também deverá assinar.
Declaração de Pessoa sem Renda: deve ser preenchida apenas caso a pessoa não tenha
recebido nenhuma fonte de renda (nem rendas eventuais, nem como contrato de trabalho,
nem auxílios do governo, por exemplo). Caso a pessoa não tenha recebido nenhum tipo de
renda somente em um dos meses de referência, deve marcar apenas esse mês. Caso não tenha
recebido renda em nenhum dos meses, deve marcar os três meses de referência.

Declaração de Profissional Informal: deve ser preenchida caso a pessoa tenha trabalhado
como autônomo, ou seja, pra si mesmo, sem registro em carteira de trabalho e tenha recebido
qualquer tipo de renda ainda que eventual.
ATENÇÃO: Ao preencher Declarações como a de Pessoa sem renda e de Profissional
informal: os meses de referência previstos no edital devem ser preenchidos corretamente.
Autorização para participação de menor de idade: deve ser preenchida e assinada pelos
responsáveis dos alunos menores de 18 anos, permitindo a participação dos mesmos no
processo seletivo.
Declaração de residência I: deve ser preenchida caso o candidato maior de idade não possua
comprovante de residência (água, luz ou telefone) em seu nome ou em nome de algum
membro de seu grupo familiar.
Declaração de residência II: deve ser preenchida e assinada pelo responsável caso o candidato
seja menor de idade e não possua comprovante de residência (água, luz ou telefone) em nome
de algum membro de seu grupo familiar.
OBSERVAÇÃO: Todas as declarações devem ser assinadas no final da página pelo aluno, se
maior de 18 anos, ou pelo seu responsável, se menor de idade.
9 Onde encontro a declaração de nada consta da Biblioteca, da Coordenação de Apoio ao
Estudante (CAE) e do Controle de Registro Acadêmico (CRCA)?
As declarações de nada consta de débito da Biblioteca e do setor responsável pelo Controle e
Registro Acadêmico (CRCA), estão disponíveis no VIRTUAL. O aluno deverá acessar o
Virtual, clicar em “Estudante”. Do lado esquerdo da tela, em “Secretaria-CRCA” clicar em
Declarações/Documentos” e selecionar a declaração pretendida e clicar em VISUALIZAR
para fazer o download.
A declaração de nada consta do CAE deverá ser solicitada diretamente ao setor, conforme
orientação prévia.
ATENÇÃO: A Declaração de Nada Consta de cada setor tem o campo específico para ser
inserida.
10 Quem precisa comprovar a renda?
Conforme item 10.6 do edital, todos os integrantes do grupo familiar, incluindo o próprio
candidato, a partir de 16 anos, estão obrigados a apresentar comprovação de renda ou da
ausência dela.
ATENÇÃO: Em caso de preenchimento de Declaração de Pessoa sem renda ou de
Profissional Informal, é necessária assinatura ao final da página pelo aluno, se maior de 18
anos, ou pelo seu responsável, se menor de idade.
OBSERVAÇÕES:
1. Alguns documentos relativos à previdência social tais como emissão de Extrato
Previdenciário/ Nada Consta Previdenciário poderão ser obtidos pelo site
meu.inss.gov.br

2. A carteira de trabalho poderá ser digital também pode ser obtida em
https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital.
3. Segue o passo a passo de como obter CNIS (Extrato de contribuições previdenciárias)
para os itens 10.7 e 10.8
a. 1º passo - Acessar o site meu.inss.gov.br
b. 2º passo - Clicar em “entrar”;
c. 3º passo - Dentro do sistema, escolher a opção “Extrato de contribuição
(CNIS)”;
11 O extrato da conta bancária vale como comprovante do recebimento de pensão?
Sim, desde que o extrato bancário esteja completo (1º ao último dia do mês) e contenha as
informações pessoais que identifiquem o titular do benefício.
12 Como comprovar o recebimento de bolsas acadêmicas ou benefícios do IFTM ou de
outras Instituições de Ensino Superior?
O recebimento pode ser comprovado por declaração específica emitida pelo setor responsável
da instituição ou mediante apresentação de extrato bancário referente aos meses solicitados
nos Editais, desde que possa ser observado a origem do crédito."
13 De que forma o candidato ou membro familiar que está com contrato de trabalho suspenso
e não possui os contracheques solicitados poderá comprovar renda?
Além dos documentos solicitados no item 10.3, deverá ser apresentado comprovante de
suspensão do contrato de trabalho (se houver) e extrato previdenciário.
14 Posso receber o benefício da Assistência Estudantil e outras bolsas de projetos de ensino,
que inclui monitoria, pesquisa, extensão?
Sim, pois são recursos de naturezas diferentes.
15 O que pode ser excluído da renda?
Após serem informados no campo Renda Bruta, alguns itens podem ser excluídos do cálculo
conforme item 5.3.1.2 do edital inserindo o anexo e informando os valores em campo
apropriado (Fonte de Renda Excluída) no sistema.
É de inteira responsabilidade do interessado a apresentação em campo apropriado na
plataforma digital de documentos de exclusão de seu interesse, conforme disposto no item
5.3.1.2
ATENÇÃO: Quando houver itens que possam ser excluídos da renda, o mesmo comprovante
de renda apresentado no campo Renda Bruta deve ser novamente inserido no campo Fonte de
Renda Excluída.
Somente valores que constem na coluna recebimentos/vencimentos/proventos do
contracheque poderão ser excluídos. Não podem ser excluídos os itens que aparecem como
desconto nos comprovantes de recebimento.
16 Tenho que cadastrar todos que moram na minha casa? Quem é o grupo familiar?
SIM. Todos que moram na sua casa, inclusive você, compõem o grupo familiar.
ATENÇÃO: O grupo familiar é composto pelo estudante requerente, o cônjuge ou
companheiro, parentes em linha reta até segundo grau e colateral até quarto grau e seus

respectivos cônjuges e, na ausência de um deles, a madrasta, o padrasto ou tutor, legal ou
judicialmente indicado, e demais agregados, desde que vivam sob o mesmo teto e
influenciem nas receitas e/ou despesas do referido grupo.”
Todos devem ser cadastrados no momento da inscrição, pois conforme item 4.4.1 “Somente
durante o período reservado para as inscrições (...), será permitido ao candidato incluir ou
excluir membros do grupo familiar.”
A inclusão de membros está na etapa 02 da inscrição e deve ser inserida no quadro
“Composição familiar”, clicando no botão “Adicionar” para incluir cada membro, com seus
respectivos documentos pessoais.

17 Como comprovar residência ou moradia se as contas indicadas nos editais (água, energia
ou telefone) não se encontram no nome do estudante ou responsável?
Poderá ser apresentado o anexo "Declaração de residência" devidamente preenchido e
assinado ou poderá ser feita uma declaração de próprio punho pelo estudante ou responsável,
se o estudante for menor de idade, (conforme modelo dos editais) afirmando que reside no
endereço informado
18 O que são ajustes?
O candidato que tiver sua inscrição invalidada terá um prazo conforme item 12 do edital, para
realizar as alterações solicitadas pela comissão, podendo trocar ou inserir a documentação no
sistema.
19 Como devo acompanhar a minha inscrição?
Conforme item 1.3 do edital, é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as
notificações realizadas pelo sistema e as convocações/publicações pelo site oficial.
20 E se a minha internet falhar? Se não for possível abrir o arquivo anexado para
visualização?
Conforme item 4.4, “É responsabilidade do estudante interessado o uso correto da plataforma
digital, bem como a inserção correta de toda a documentação solicitada, de forma legível e
sem cortes, nos campos correspondentes, sendo do mesmo o ônus decorrente da perda da

inscrição diante da inobservância de prazos e quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão”.
21 O aluno beneficiado pode deixar de receber o benefício?
Sim. As situações em que pode haver cancelamento do benefício estão previstas no item 7.3,
sendo a infrequência escolar o motivo mais comum de desligamento de alunos do programa.
22 Onde assinar o Termo de Compromisso e como enviá-lo?
Acessar o módulo da AE no Virtual IF, inserir as informações bancárias e concordar com os
termos e condições. O setor de assistência terá acesso ao arquivo on-line, não precisa
imprimir.
23 Para preenchimento das informações bancárias, o que informar no campo “número de
operação” se minha conta não possui?
Basta colocar 0 (zero).
24 Em qual banco posso abrir conta para receber o benefício?
O benefício poderá ser pago em qualquer banco, físico ou digital, desde que a conta esteja em
nome do candidato.
Atenção: Mais informações sobre o tipo da conta, entrar em contato com o setor responsável
pela Assistência Estudantil.
25 O estudante menor de idade pode abrir uma conta bancária como titular?
Sim, basta que ele seja representado legalmente pelo seu responsável no ato de abertura da
conta.
26 Quais documentos bancários comprobatórios são aceitos?
Será aceita a cópia do cartão da conta (frente e verso), conforme item 6.1. Na impossibilidade
de apresentação da cópia deste, será aceito qualquer documento expedido pelo banco em que
constem as informações pessoais do titular e os dados bancários necessários para a
conferência dos dados para pagamento.
Atenção: Em caso de apresentação do cartão, oculte o código de segurança.
27 Quais documentos bancários comprobatórios são aceitos, em se tratando de conta digital?
Além dos documentos citados no item anterior, no caso de contas digitais, também é aceito o
atestado de titularidade.
28 Como devo enviar o documento bancário comprobatório?
Ao assinar o termo de compromisso, em seguida será disponibilizada as informações
necessárias para envio dos documentos bancários.
O candidato deverá realizar a leitura atenta de todo o edital e deste informativo, além
de assistir aos tutoriais disponíveis no módulo AE do Virtual.
Restando dúvidas, o interessado poderá entrar em contato com o responsável pelo
programa de assistência estudantil no campus. Os contatos estão disponíveis no item 1.4
do edital.

