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#Uniformes
Você lembra que o IFB realizou um concurso
entre os estudantes para a escolha do novo
uniforme dos cursos do Ensino Médio e Técnico
Subsequente?
Na ocasião, qualquer aluno podia criar e enviar o
modelo que, depois, foi escolhido, por meio de votação, entre os próprios estudantes.
Pois bem, os uniformes estão sendo confeccionados e serão entregues até o final do mês de março
deste ano!

#InstrumentosMusicais
O IFB acabou de adquirir 169 instrumentos musicais novinhos, que serão distribuídos para todos os campi. Baterias, contrabaixos, guitarras, teclados, violões,
cajons, surdos, pandeiros, triângulos e flautas estão entre as novas aquisições.
Além dos instrumentos, foram comprados 250 acessórios, como microfones,
pedestais, amplificadores e mesa de som, além das cordas reservas e dos cabos
necessários.
A previsão é que até o final de março os instrumentos estejam em todos os campi.
Prepare sua veia musical, vem aí o II Festival de Arte e Cultura!

#Auxílios #NovosValores
Se liga nos novos valores dos auxílios da Política de Assistência Estudantil, que foram reajustados pela Portaria n.º 47, de 9 de janeiro de 2017.
• Auxílio-Permanência G1 | R$ 300,00
• Auxílio-Permanência G2 | R$ 180,00
• Auxílio-Criança | R$ 360,00
• Auxílio-Moradia | R$ 600,00

• Auxílio-PROEJA | R$ 180,00
• Auxílio-Integrado | R$ 180,00
• Auxílio-Monitoria | R$ 300,00

Fique Ligado! Esse ano tem a revisão da Política de Assistência Estudantil. Procure a CDAE
de seu campus para mais informações.
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#Armários
Para os alunos do Ensino Médio Integrado – que, por terem aulas em tempo integral
passam o dia todo na instituição – foram adquiridos 200 armários para que guardem os
materiais escolares, pertences individuais como produtos de higiene pessoal e equipamentos de proteção individual utilizados nas aulas práticas.
Cada um dos 200 armários possui 8 portas e serão distribuídos para os campi Brasília,
Gama, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, Planaltina e Taguatinga.
Com os armários, os alunos terão menores riscos de problemas de saúde relacionados ao
excesso de peso nas costas devido ao transporte do material escolar.

#AssistênciaEstudantil
1ª descentralização do recurso da Assistência Estudantil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campus Brasília | R$ 93.737,94
Campus Ceilândia | R$ 35.037,07
Campus Estrutural | R$ 27.514,58
Campus Gama | R$ 67.083,71
Campus Planaltina | R$ 59.481,54
Campus Riacho Fundo | R$ 25.618,88
Campus Samambaia | R$ 65.247,60
Campus São Sebastião | R$ 49.694,05
Campus Taguatinga | R$ 50.589,93
Campus Taguatinga Centro | R$ 39.596,16

TOTAL: R$ 513.601,25

Previsão* orçamentária da Assistência Estudantil | Ano de 2017
(*Por se tratar de previsão, os valores poderão ser ajustados)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campus Brasília | R$ 843.639,65
Campus Ceilândia | R$ 315.333,62
Campus Estrutural | R$ 247.631,18
Campus Gama | R$ 603.753,38
Campus Planaltina | R$ 535.333,82
Campus Riacho Fundo | R$ 230.569,94
Campus Samambaia | R$ 587.228,42
Campus São Sebastião | R$ 447.246,44
Campus Taguatinga | R$ 455.309,37
Campus Taguatinga Centro | R$ 356.365,40

TOTAL: R$ 4.622.411,20

Você já conhece o Espaço do Aluno?
Lá você encontra informações essenciais para sua rotina escolar! ifb.edu.br/portal-do-aluno

