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Olá!

 Estamos aqui para apresentar a Política de Assistência Estudantil 
do Instituto Federal do Tocantins aprovada pelo Conselho Superior em  
reunião de 13 de agosto de 2020. A nova POLAE trouxe à luz as 
atribuições, as atividades e as tarefas que devem ser realizadas no 
âmbito da gestão e operacionalização da Assistência Estudantil para 
melhor atender aos estudantes em suas diferentes expressões de 
vulnerabilidades.

 Depois dos debates coletivos, iniciados no primeiro semestre de 
2019, consideramos importante traduzir demandas e intervenções, em 
normativa que busque otimizar o atendimento aos estudantes 
direcionando as intervenções dos serviços especializados e a execução 
financeira como elementos imanentes da gestão e operacionalização da 
Assistência Estudantil. 

 Três objetivos basilares deram origem à construção da POLAE do 
IFTO:
  
 Melhorar o gerenciamento da Assistência Estudantil a partir da  
 sistematização e integração das intervenções disponíveis.

 Garantir aos estudantes a clara visão dos espaços de voz e apoio 
 que eles têm em seu campus.

 Desmistificar ou reconceituar que assistência estudantil não é feita
 somente com auxílios financeiros.

 Explicitaram-se com o caráter técnico impresso na Política de 
Assistência Estudantil do IFTO, eixos importantes que assumiram destaque 
para a transição da nova gestão pública do fazer assistência estudantil no 
IFTO. Esses eixos irão direcionar os nossos processos organizacionais.

Eixos de transição

 Fechada para Transparente ----> - Mais comunicação, publicização 
 (Respeitando-se o sigilo profissional).

 Fragmentada para Integrada ----> -Interdisciplinar/Intersetorialidade.

 Reativa para Responsiva ---> - O planejamento e os dados 
 sistematizados  vão permitir as intervenções mais focadas. É o  
 caminho para não sermos os apagadores de incêndios.

 Isolada para Cocriativa ----> - O uniprofissional dará espaço para a  
 construção de ideias interconectadas, onde todos agem 
 ativamente na construção dos melhores resultados.



 Rígida para Experimental ----> -  Testar (metodologias) sem medo  
 de errar.

Foco em aprender e produzir melhoria contínua do fazer 
gestão de Assistência Estudantil

 Este novo desenho sociopolítico da POLAE visa garantir 
racional idade às prát icas prof issionais,  inter-relacionando 
procedimentos, estabelecendo metas, compatibilizando recursos, 
tempo, métodos e técnicas, a fim de obter eficácia e efetividade às ações 
desenvolvidas e que se pretende desenvolver, seja com auxílios 
financeiros seja com serviços especializados.

 Todas as categorias profissionais e todos os estudantes terão 
papéis fundamentais, ora na condução, ora no apoio, ora na participação, 
para que essa política se consolide, melhorando os instrumentos de 
trabalho e o fortalecimento necessário para que os serviços e 
intervenções, os quais estamos por realizar, cheguem aos estudantes 
com a máxima eficiência e coerência possível, e assim cumpramos com o 
nosso dever institucional e profissional com a excelência que a gestão 
pública exige de cada um de nós.

★ assistente social
★ assistente em administração

★ assistente de alunos
★ enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem

★ médico
★ nutricionista

★ pedagogo - preferencialmente da área de Orientação Educacional
★ psicólogo
★ odontólogo

★ tradutor/intérprete de libras
★ estudante

 É certo que a implementação será um desafio de e para todos nós, 
porém, é fundamental o engajamento dos atores institucionais, a fim de 
que possamos lograr êxito o mais rápido possível neste grande e 
instigante desafio.

 Gestores (reitor(a), pró-reitores(as), diretores(as), gerentes, 
 coordenadores(as), responsáveis técnicos)

 Equipe de trabalho da Assistência Estudantil (AE)



 Demais servidores e setores institucionais.

 E você, estudante, é o principal botão de start, junto com sua 
Unidade de Gestão de Assistência Estudantil e com os gestores do seu 
campus na consolidação dos nossos trabalhos.

 Comece se apropriando de cada palavra e de artigos da sua Política 
de Assistência Estudantil.

 Conheça quais são os profissionais que estão lotados na assistência 
 estudantil do seu campus e da Reitoria e depois junte-se a nós neste   
 novo marco do fazer assistência estudantil no IFTO.

 É hora de juntarmos as mãos, todos nós que fazemos a assistência 
estudantil no IFTO, e avançarmos na qualidade de um dos principais 
pilares da instituição: a gestão da Assistência Estudantil (AE).
 
 E para nós, servidores lotados na AE, duas estratégias já podem ser 
adotadas:
  Organização dos Grupos Técnicos de Trabalho (GTTs); e

 Leitura, debates, encaminhamentos e materialização para a   
 implantação da reestruturação na gestão e operacionalização da 
 AE do IFTO.

 Esses são os nossos GTs:

 ➔ GT Saúde (enfermeiros, médicos, dentistas)

 ➔ GT Psicologia 

 ➔ GT Nutrição

 ➔ GT Serviço Social 

 ➔ GTT Apoio ao Ensino e Aprendizagem (orientadores 
 educacionais, técnicos e auxiliares em assuntos educacionais, 
 assistentes de alunos).

 ➔ GTT Comunicacional (intérpretes/tradutores de libras)

 A Pró-reitoria de Assistência Estudantil (Proae) e a Coordenação de 
Assistência Estudantil (CAE) estão juntas para trabalhar com vocês.

 Então é isto, todos devem conhecer e colaborar com a 
implementação da Política de Assistência Estudantil, porque a nossa 
missão é não desistir de amenizar as desigualdades dimensionais e 
contribuir para a superação das diferentes formas que vulnerabilizam o 
estudante em suas múltiplas complexidades.

❖ 

❖ 



 

 

 Estudantes, junte-se à equipe de Assistência 
Estudantil do seu campus e da Reitoria. Quanto mais 

engajados vocês estiverem com a Assistência 
Estudantil, melhor planejaremos as nossas ações.

 Este foi o trabalho intenso de pessoas 
comprometidas com a qualidade dos serviços 

públicos e o respeito por suas profissionalidades.
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