
Edital nº 06/DG/IFB, de 26 de fevereiro de 2018 – 1º Semestre 

Pagamentos disponíveis para saque - Pendências do mês de Outubro 

Matrícula 
Valor a receber 

(R$) 
Forma de 

pagamento 
Situação das faltas Situação do 

pagamento 

181086600036 307,00 Ordem bancária Justificadas Saque liberado 

161078100029 307,00 Ordem bancária Retificadas Saque liberado 

141078100011 307,00 Ordem bancária Retificadas Saque liberado 

171076600013 
307,00 Ordem bancária Justificadas Saque liberado 

161076600012 
307,00 Ordem bancária Justificadas Saque liberado 

161076600041 
307,00 Ordem bancária Justificadas Saque liberado 

172074110016 307,00 Ordem bancária Retificadas Saque liberado 

171078110034 307,00 Ordem bancária Retificadas Solicitado 

181072600033 307,00 Ordem bancária Justificadas Solicitado 

1710781100033 307,00 Ordem bancária Retificadas Solicitado 

141078100001 307,00 Ordem bancária Retificadas Solicitado 

172074110044 - - Não justificadas Suspenso 

161072600036 - - Não justificadas Suspenso 

181074110041 - - Não justificadas Suspenso 

161072600031 - - Não justificadas Suspenso 

151072600006 - - Não justificadas Suspenso 

161072600001 - - Não justificadas Suspenso 

 

• Saque liberado - no período de 07 a 13 de dezembro de 2018 

• Solicitado - a solicitação de pagamento foi enviada ao setor financeiro e 

estamos aguardando liberação de dinheiro pelo MEC para realização do 

pagamento. Em breve informaremos as datas para saque. 

• Suspenso - conforme edital, o auxilio será suspenso caso o estudante não tenha 

atingido a freqüência nas aulas presenciais de, no mínimo, 75% no mês 

apurado. 

• Cancelado - conforme edital o auxílio poderá ser cancelado nas seguintes 

situações: 

a. afastar-se da instituição sem aviso prévio (abandonar o curso);  

b. concluir o curso;  

c. trancar a matrícula;  



d. apresentar frequência inferior a 75% (apurada mensalmente) no período de 

2 meses durante a vigência do edital, exceto os casos amparados legalmente 

pelo Decreto nº 715/69, Decreto Lei nº 1044/69 e Lei nº 6202/75;  

e. solicitar desistência do(s) auxílio(s) por vontade expressa formalmente pelo 

estudante ou representante legal em caso de adolescentes;  

f. não comparecimento dos prazos de resgate do auxílio no banco por 2 meses; 

 g. não comparecimento do estudante, pais ou responsável legal do estudante 

menor de 18 anos, quando solicitado pela instituição, exceto por motivo 

legalmente justificado;  

h. omitir ou fraudar informações em qualquer fase do processo; 

 i. descumprir quaisquer itens previstos no Termo de Concessão. 

 

 

 


