
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
CAMPUS INCONFIDENTES

COORDENADORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO – CGAE

Esclarecimento aos estudantes do ensino superior com relação a solicitação
de apoio com a alimentação.

Prezados estudantes,

Diante da manifestação de alguns estudantes regularmente matriculados nos cursos
superiores que solicitam apoio do Campus com relação à sua alimentação, que, por razões
diversas, ficaram no município de Inconfidentes mesmo com o ensino remoto, vimos
esclarecer que:

1. os kits de alimentos que estão sendo distribuídos aos estudantes dos Cursos
Técnicos Integrados ao Ensino Médio não podem ser doados aos estudantes do
ensino superior porque são alimentos adquiridos com recursos do FNDE/PNAE e é
uma ação respaldada pela Lei n. 13.987/2020. Demais orientações podem ser
encontradas no endereço eletrônico:
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-perguntas-frequentes;

2. em relação aos produtos da da fazenda escola, no atual momento não é possível
efetivar doações aos estudantes, tendo em vista a estiagem, a diminuição de
colaboradores e pelo fato de que tal produção visa atender, prioritariamente, o posto
de vendas, gerido pela Cooperativa dos alunos, que por sua vez comercializa os
produtos contribuindo para a arrecadação na fonte 250, que tem sido de suma
importância nesse momento de escassez de orçamento. Importante destacar que
não está havendo perda desses produtos na fazenda;

3. os programas de assistência estudantil não deixaram de ser realizados, com
exceção do Programa Bolsa Alimentação e o Programa de Moradia Estudantil.
Destaca-se que o Auxílio Estudantil continua tendo editais publicados
periodicamente, sendo criados: o Auxílio Inclusão Digital ou Auxílio Internet, o
Programa Mediador Virtual. Além de programas, outros editais que têm sido
publicados com a liberação de bolsas aos discentes com atuação em projetos de
ensino e extensão;

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-perguntas-frequentes


4. o Restaurante Estudantil precisou ser fechado devido a situação de pandemia e
ainda não está em condições de segurança sanitária para reabri-lo, e só será
reaberto quando o retorno das aulas presenciais for possível.

Apesar dos esclarecimentos anteriormente elucidados, o Campus Inconfidentes
compreende as dificuldades que todos estamos passando no momento: desemprego,
diminuição da renda familiar, adoecimento seja por COVID ou não, aumento dos casos de
transtornos mentais como depressão, ansiedade generalizada, e que não isentam nossos
estudantes de estarem sujeitos a qualquer uma dessas situações.

Portanto, em conversa com a Chefe do Departamento de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Inconfidentes, a assistente social Caroline Silva Dantas, ficou estabelecido que
os estudantes que estão residindo em Inconfidentes e que necessitam de apoio com
alimentação, deverão procurar o CRAS do município - Centro de Referência de Assistência
Social para fazer essa solicitação seguindo critérios desse órgão.

A assistente social irá passar os nomes desses estudantes para o Campus Inconfidentes,
onde o mesmo atenderá esses estudantes com cestas básicas conseguidas por meio de
uma parceria com a Associação Ação da Cidadania do Sul de Minas, de forma a não onerar
e contribuir com a Assistência Social do município.

Os estudantes que residem em outros municípios e necessitam desse apoio, deverão
procurar o CRAS de seu município.

Qualquer dúvida, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
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