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Orientações importantes
Prezado candidato,
Antes de iniciar a sua inscrição, leia o Edital por completo, tire suas dúvidas, organize todos os
documentos necessários. Atente-se ao cronograma das atividades do Edital, conforme item 12.1.
Para ajudá-lo, há vídeos tutoriais disponíveis em https://virtualif.iftm.edu.br/VRTL/
A Declaração de Nada Consta do Setor de Apoio ao Estudante deverá ser solicitada através do
email atendimentocae.udicentro@iftm.edu.br
As Declarações de Nada Consta da Biblioteca e Secretaria Acadêmica (CRCA) podem ser obtidas no
Virtual-IF / Portal do Aluno/ Secretaria-CRCA / Declarações Documentos.
O "Extrato Previdenciário" ou "Nada Consta Previdenciário" poderá ser obtido em
https://meu.inss.gov.br/
Os estudantes selecionados pelo respectivo Edital serão convocados e deverão acessar o módulo AE
no Virtual IF para assinar o Termo de Compromisso, que estará disponível somente no
dia 03/09/2021. E deverão ainda encaminhar o comprovante com dados bancários para o o
email assistenciaestudantil.udicentro@iftm.edu.br.
Em relação à utilização do benefício recebido para a aquisção de gêneros alimentícios, é necessário
atentar-se aos requisitos do Edital para permanência no Programa, bem como a correta utilização do
benefício, sob pena de ressarcimento dos valores.
"1.7 O benefício será repassado ao estudante sob a forma pecuniária, mediante depósito bancário em
conta pessoal do mesmo, respeitando o valor estabelecido, conforme disposto em regulamentação
interna disciplinadora do programa de assistência estudantil no IFTM.
1.7.1 O benefício recebido pelo estudante deverá ser utilizado com a finalidade exclusiva de aquisição de
gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal, nos termos do “Projeto Auxílio Estudantil para
Alimentação e Higiene de estudantes do Campus Uberlândia Centro em tempos de Pandemia da Covid19”.
1.7.2 Para fins de prestação de contas, os cupons fiscais deverão conter o CPF do estudante beneficiado
ou de seu responsável, quando menor. Os comprovantes deverão ser encaminhados para a Coordenação
do Projeto, através do email assistenciaestudantil.udicentro@iftm.edu.br no prazo máximo de 30 (trinta)
dias da percepção do benefício pecuniário, sob pena de devolução dos valores percebidos.
1.7.3 Caso o valor das despesas com produtos de alimentação e higiene seja comprovadamente inferior
ao valor do benefício concedido, o estudante deverá, via GRU, ressarcir a diferença ao erário, sob pena
de caracterizar enriquecimento ilícito do beneficiário.
1.7.4 Valores superiores a R$400,00 (quatrocentos reais) são de inteira responsabilidade do estudante e
responsáveis.
1.7.5 Em caso de desistência ou trancamento do curso durante o ano letivo de 2021, o estudante deverá
comunicar imediatamente à Coordenação de Apoio ao Estudante para providências de rescisão do
benefício. Em caso de omissão, o estudante deverá ressarcir o valor recebido indevidamente.

1.7.6 E na hipótese de trancamento do curso por motivos de saúde, o estudante deverá protocolar o
atestado médico na Secretaria Acadêmica do Campus e ainda apresentá-lo à Coordenação do projeto."
Havendo dúvidas e necessidade de esclarecimentos, o interessado poderá enviar email
para assistenciaestudantil.udicentro@iftm.edu.br ou pelo telefone (34) 3221-4826, nos horários das 08h às
12h e das 13h às 17h.
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