MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico – CAUPT

PROJETO – AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA ATENÇÃO À SAÚDE E
ACESSIBILIDADE E PARA INCENTIVO À CULTURA E AO ESPORTE
1 Identificação
1.1 Título do projeto
Fortalecimento nutricional: a alimentação como uma extensão da proposta pedagógica
1.2 Resumo (máximo 250 palavras)
O desemprego e a vulnerabilidade de muitas famílias juntamente com os índices de
desigualdade social foram destaques nos anos de 2020 e 2021. Em 2022, apesar de o número
de desempregados recuar 15,6% em relação ao trimestre anterior, os salários não estão
acompanhando a alta dos alimentos, os preços estão subindo de forma mais acelerada neste
ano e a maioria dos alimentos nos supermercados teve reajustes grandes. Em um momento
como esse, preocupar-se com a alimentação é fundamental, haja vista o fortalecimento da
imunidade a fim de minimizar os impactos decorrente de um possível adoecimento.
Historicamente a educação alimentar e nutricional tem sido valorizada como estratégia
fundamental para a promoção da alimentação saudável e adequada, e a escola, identificada
como espaço privilegiado para a promoção da saúde, por seu potencial na construção do
pensamento crítico e da autonomia de todos os membros da comunidade escolar. Nesse
sentido, a proposta de um fortalecimento nutricional e de uma manutenção da saúde constituise como um instrumento de gestão do Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico/IFTM
juntamente com o Setor de Assistência Estudantil. O momento da alimentação na escola deve
ser considerado como extensão da proposta pedagógica e por isso objetiva-se com esse projeto
a concessão de auxílio estudantil modalidade alimentação e saúde, no valor de R$ 400,00
aos estudantes de baixa renda matriculados em cursos regulares presenciais ofertados por este
campus, que foram selecionados por meio de edital e que apresentem situação de
vulnerabilidade social e econômica comprovada por meio de documentos. Espera-se que esta
ação possa colaborar para a adoção, pelos estudantes beneficiados, de uma dieta diversificada
e equilibrada, contendo vegetais e nutrientes necessários para fortalecimento do sistema
imunológico, principalmente dos alimentos ricos em vitamina D que atua na saúde dos ossos,
no sistema cardiovascular, nos músculos, no metabolismo, na insulina, e é reguladora do
crescimento. Além da manutenção da saúde pela adoção de boas práticas de higienização.
1.3 Coordenação (responsável pela demanda)
Docente
x
Nome
Lídia Bononi Paiva Tomaz
Área/Departamento de Atuação
CGEPE
Telefone
E-mail
3326-1428
lidia@iftm.edu.br
Formação Acadêmica
Doutora em Ciência da Computação
Carga Horária total dedicada ao projeto
20h
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1.4 Equipe executora (repetir para todos os membros) (demais servidores que acompanharam
a execução das atividades)
x Servidor
Nome Natália Cristina Reis de Moraes
Área/Departamento de Atuação
Setor de Assistência Estudantil
Telefone 3326-1403
E-mail
assistenciaestudantil.upt@iftm.edu.br
Formação Acadêmica
Mestra em Educação Profissional e Tecnológica
Carga Horária total dedicada ao projeto
100 horas
x Servidor
Nome Alexandre Ribeiro Silva Junior
Área/Departamento de Atuação
Professor EBTT
Telefone
E-mail
alexandre@iftm.edu.br>,
Formação Acadêmica
Carga Horária total dedicada ao projeto
40 horas
x Servidor
Nome Camilo de Lelis Tosta Paula
Área/Departamento de Atuação
Professor EBTT
Telefone
E-mail
Formação Acadêmica
Carga Horária total dedicada ao projeto
40 horas
x Servidor
Nome Daniel Araújo Caixeta
Área/Departamento de Atuação
Professor EBTT
Telefone
E-mail
Formação Acadêmica
Carga Horária total dedicada ao projeto
40 horas
x Servidor
Nome Gustavo Marino Botta
Área/Departamento de Atuação
Professor EBTT
Telefone
E-mail
Formação Acadêmica
Carga Horária total dedicada ao projeto
40 horas
x Servidor
Nome Lorenna Michelle Bonifácio dos Santos
Área/Departamento de Atuação
Relações Públicas
Telefone
E-mail
Formação Acadêmica
Carga Horária total dedicada ao projeto
40 horas

camilo@iftm.edu.br

danielcaixeta@iftm.edu.br

gustavomarino@iftm.edu.br

lorennabonifacio@iftm.edu.br

1.5 Parceiros externos (instituições, empresas, entidades, etc.)
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Sim
x Não
Nome
Endereço Completo
Responsável
Telefone
E-mail
Área/Departamento de Atuação
Responsabilidades na execução
Existência de acordo ou convênio formalizado
Sim

Não

1.6 Linha de atuação
Atenção à Saúde e à Acessibilidade
Incentivo ao Esporte
x Alimentação e Atenção à Saúde

Incentivo à Cultura

1.7 Experiência do coordenador (listar os projetos e/ou ações)
Experiência em projetos:
A coordenadora do presente projeto atua em projetos de ensino/pesquisa/extensão. A seguir
relaciona-se alguns dos projetos desenvolvidos ou em andamento.
Pesquisa: Fala Covid – uma plataforma de perguntas/respostas/notícias sobre a pandemia da
COVID-19 (2020-2021); Foco-Nelas - um estudo sobre o interesse de meninas estudantes dos
anos finais do ensino fundamental pelas carreiras de ciências, tecnologia, engenharia e
matemática no município de Uberaba-MG (2022).
Ensino: Ensino Híbrido: desmistificando percepções a partir de novas proposições para nossa
realidade (2021); Help Moodle (2020-2021).
Extensão destaca-se os projetos Hackathon IFTM - Agropecuária 4.0 (2021) e HackaForLife
(2020). Ambos caracterizados por serem eventos de inovação tecnológica.

1.8 Local de execução
IFTM – campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico
1.9 Carga horária (relacionado à execução total do projeto)
150 horas (elaboração do projeto, seleção, classificação, pagamento, acompanhamento e
finalização do projeto por meio da prestação de contas e relatório de execução)
1.10 Período de execução
Projeto – Auxílio Estudantil para Atenção à Saúde e Acessibilidade e para Incentivo à Cultura
e ao Esporte – Página 3 de 9

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico – CAUPT

setembro /2022 a dezembro/2022, com pagamento a partir de outubro
2 Justificativa (máximo 10 linhas)
Ainda como reflexo do período de Pandemia da Covid-19 o país luta para enfrentar a inflação.
Deparamos com as taxas de desemprego e com a vulnerabilidade social de diversas famílias. O
salário das famílias não tem acompanhando a alta dos preços dos alimentos e em um momento
como esse, preocupar-se com a alimentação dos adolescentes na escola é fundamental, haja
vista o fortalecimento da imunidade a fim de minimizar os impactos decorrente de um possível
adoecimento. Historicamente a educação alimentar e nutricional tem sido valorizada como
estratégia fundamental para a promoção da alimentação saudável e adequada, e a escola,
identificada como espaço privilegiado para a promoção da saúde, por seu potencial na
construção do pensamento crítico e da autonomia de todos os membros da comunidade escolar.
Nesse sentido, a proposta de um fortalecimento nutricional e de uma manutenção da saúde
constitui-se como um instrumento de gestão do Campus Avançado Uberaba Parque
Tecnológico/IFTM juntamente com o Setor de Assistência Estudantil. O momento da
alimentação na escola deve ser considerado como extensão da proposta pedagógica e por isso
objetiva-se com esse projeto a concessão de auxílio estudantil modalidade alimentação e
saúde, no valor de R$ 400,00 para colaborar tanto para a manutenção da saúde pela adoção
de boas práticas de higienização quanto para adesão pelos beneficiários de uma dieta
equilibrada com ingestão de vitaminas e minerais essenciais por meio da alimentação. A
permanência e êxito desses estudantes no curso também está relacionada à uma boa alimentação
que mantém o imunológico em boas condições além de colaborar para a manutenção do humor
e da dedicação os estudos.
O benefício será desenvolvido, mediante editais específicos para tal fim, nos termos do modelo
anexo a este projeto, através de a) Concessão de Assistência Estudantil, de acordo com valor
definido pela Portaria 1547/2021;
O beneficiário desse projeto modalidade alimentação e saúde não poderá ser contemplado pelo
mesmo benefício em projetos diversos dentro do mesmo ano.
O projeto está em consonância com os objetivos do Programa de Assistência Estudantil,
estabelecidos no art. 2º do Decreto nº 7.234/2020, atualmente disciplinados no IFTM pela
Resolução 57/2018
Por fim, ressalta-se que o projeto se tornou possível mediante a utilização de recursos do
Programa Nacional de Assistência Estudantil.

3 Objetivos, metas e cronograma de execução
3.1 Objetivo geral (expressa o que se pretende alcançar ao final do projeto e que será atingido
pela somatória das ações de todos os envolvidos)
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Conceder de outubro a dezembro de 2022 auxílio estudantil cuja área abrangida é atenção
à saúde na modalidade alimentação no valor de R$ 400,00 aos estudantes de baixa renda
matriculados em cursos regulares presenciais ofertados por este campus, que foram
selecionados por meio de edital e que apresentem situação de vulnerabilidade social e
econômica comprovada por meio de documentos.
3.2 Objetivos específicos (são desdobramentos do objetivo geral que orientam as metas a
serem alcançadas através de indicadores físicos)
1.
Democratizar as condições de permanência dos jovens na escola;
2.
Promover o acesso e permanência de estudantes em condições de vulnerabilidade social
e econômica;
3.
Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação, articulada com as demais
políticas setoriais
4.
Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão
dos cursos regulares presenciais;
5.
Apoiar o estudante na participação em atividades pedagógicos, necessárias à formação
acadêmica;
6.
Elevar os índices de aproveitamento dos estudantes e reduzir as taxas de retenção e
evasão.
3.3 Cronograma de execução (listar ações associadas aos objetivos específicos)
Objetivos Específicos

Ações

1) Democratizar as condições
de permanência dos jovens na
escola; 2) Promover o acesso e
permanência de estudantes em
condições de vulnerabilidade
social e econômica; 3)
Contribuir para a promoção da
inclusão social pela educação,
articulada com as demais
políticas
setoriais;
4)
Minimizar os efeitos das
desigualdades
sociais
e
regionais na permanência e
conclusão dos cursos regulares
presenciais; 5) Apoiar o
estudante na participação em
atividades
pedagógicos,
conduzidas de forma remota,
necessárias
à
formação
acadêmica; 6) Elevar os
índices de aproveitamento dos
estudantes e reduzir as taxas de
retenção e evasão.

Divulgação do projeto
Seleção
dos
interessados utilizando
minuta de edital anexa
ao projeto, respeitando
o
disposto
na
Resolução 57/2018
Inclusão
dos
estudantes
selecionados
no
Programa
de
Assistência Estudantil
do IFTM mediante
preenchimento
de
Termo
de
Compromisso
Acompanhamento do
projeto
mediante
relatório mensal de
frequência e realização
dos pagamentos.
Finalização do projeto
mediante apresentação
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de relatório final de
execução

4 Público alvo (descrição do público que será beneficiado pelo projeto – quem e quantidade)
Estudantes regularmente matriculados em cursos regulares presenciais, ensino médio/técnico
e superior ofertados pelo IFTM campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico com renda
familiar per capita menor ou igual a 1,5 salários mínimos, selecionados em edital(is)
publicado(s) especificamente para atender as demandas deste projeto.
5 Estruturação da proposta (considerando a equipe executora do projeto, e não o públicoalvo)
Multicampi
Interdisciplinar

x Interdepartamental/Áreas

6 Acompanhamento (descrição de como irá ocorrer o acompanhamento dos objetivos e metas
e como será realizada a reflexão sobre as ações de extensão – máximo 10 linhas)
Conforme o artigo 20 da RESOLUÇÃO 57/2018, a comprovação da efetiva execução do
programa deverá ser entregue em até 5 dias letivos após a execução do projeto. Portanto, para
este projeto específico será adotado como documentação comprobatória da efetiva execução do
projeto o controle de frequência mensal dos estudantes beneficiados sendo considerado
permanente no programa os que obtiverem 75% de frequência.
7. Resultados esperados no âmbito regional (máximo 10 linhas)
Melhoria da qualidade da saúde dos estudantes beneficiados, desenvolvimento e continuidade
de suas atividades acadêmicas, garantindo a permanência do estudante e reduzindo índices de
evasão e retenção no período.
8. Descrição do projeto e metodologia de desenvolvimento (descrição geral do projeto máximo 10 linhas)
1.
Elaboração, aprovação e divulgação do projeto;
2.
Seleção dos interessados utilizando minuta de edital anexa ao projeto, respeitando o
disposto na Resolução 57/2018;
3.
Inclusão dos estudantes selecionados no Programa de Assistência Estudantil do IFTM
mediante preenchimento de Termo de Compromisso;
4.
Acompanhamento do projeto mediante a análise da frequência mensal.
5.
Finalização do projeto mediante apresentação de relatório final de execução.
8.1 Metodologia para execução das atividades (máximo 20 linhas)
FASE 1 - ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO
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O projeto atende o disposto no art. 3º, §1º, inciso V do Decreto nº 7.234/2020 e está em
consonância com os objetivos do Programa de Assistência Estudantil, atualmente disciplinados
no IFTM pela Resolução 57/2018.
FASE 2 – SELEÇÃO E PAGAMENTO
O benefício será desenvolvido, mediante editais específicos para tal fim, nos termos do modelo
anexo a este projeto, através de:
1. Concessão de Assistência Estudantil, de acordo com valor definido pela Portaria
1547/2021; e/ou – pagamento em 3 parcelas mensais. (Out a Dez)
FASE 3 - ACOMPANHAMENTO
Após o procedimento de seleção será feito o acompanhamento por meio da verificação mensal
da frequência que deverá ser acima de 75%.
FASE 4 - PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO COORDENADOR
Finalizada execução do projeto, o coordenador apresentará ao Setor de Assistência Estudantil
o relatório de execução do projeto nos termos da Resolução 57/2018.
FASE 5 - PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO DIRETOR
O Setor de Assistência Estudantil recebido o relatório de execução do projeto nos termos da
Resolução 57/2018, encaminhará ao diretor do Campus a documentação e o processo para
análise da conformidade do procedimento e fará o encaminhamento da prestação de contas à
Secretaria do Gabinete e posterior envio à Coordenação de Orçamento e Finanças.
8.2 Orçamento do projeto
8.2.1 Benefício – auxílio financeiro a estudantes de cursos regulares do IFTM
(3.3.3.9.0.18.00) (listar, descriminando cada benefício individualmente, tendo como unidade o
prazo, em meses, de sua duração – referência: 1547/2021)
Item

Descrição detalhada

01
Auxílio Estudantil - Auxílio para atenção à saúde e
acessibilidade e incentivo à cultura e ao esporte –
alimentação - ensino médio
02
Auxílio Estudantil - Auxílio para atenção à saúde e
acessibilidade e incentivo à cultura e ao esporte –
alimentação - ensino superior

Unidade
outubro a
dezembro
(3 parcelas)
outubro a
dezembro
(3 parcelas)

Qtd

Custo
unitário
mensal (R$)

Custo
total (R$)

20
vagas

400,00

12.000,00

10
vagas

400,00

24.000,00

Total

36.000,00

8.2.2 Equipamento e material permanente (4490-52) (listar)
Item

Descrição detalhada

Unidade

Quantidade

Custo
unitário
(R$)

Custo
total
(R$)

Total
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8.2.3 Consumo (3390-30) (listar)
Item

Descrição detalhada

Unidade

Quantidade

Custo
unitário
(R$)

Custo
total
(R$)

Total

8.2.4 Serviço (3390-39) (listar)
Item

Descrição detalhada

Unidade

Quantidade

Custo
unitário
(R$)

Custo
total
(R$)

Total

8.2.5 Orçamento total do projeto
Item

Rubrica

1

Benefício – Auxílio Financeiro a Estudantes (3.3.3.9.0.18.00)

2
3
4

Equipamento e Material Permanente (4490-52)
Consumo (3390-30)
Serviço (3390-39)

Período de execução
(meses)
outubro a
dezembro/3 meses

Total

Custo total (R$)
36.000,00

36.000,00

9. Documentos anexos (listar cartas de apoio ao projeto/termos de convênio/cooperação, etc.,
se existentes)
Portaria IFTM nº 1547 de 2021
Relatório de Execução (coordenador do projeto) (anexo III)
Resolução 57/2018
PARECER REFERENCIAL n. 002/2020/GAB/PFIFTM/PGF/AGU. ASSUNTO: PROJETOS
DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.
PARECER n. 00199/2020/GAB/PF-IFTM/PGF/AGU. Análise de minuta de edital – Seleção
de Bolsistas para o Programa Nacional de Assistência Estudantil – Modalidade Auxílio
estudantil em “Atenção à Saúde e Acessibilidade e Incentivo à Cultura e ao Esporte – Projeto
alimentação e saúde”.
10. Contrapartida do câmpus (listar itens tidos como contrapartida do campus ao qual se
encontra vinculado, se houver)
Item

Descrição detalhada

Unidade

Quantidade

Custo
unitário
(R$)

Custo
total
(R$)
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Total
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