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Nota de repudio à utilização de outras categorias profissionais no 

processo de seleção socioeconômica da Política de Assistência 

estudantil de estudantes do Instituto Federal de Educação, 

Ciências e tecnologia da Bahia/ Campus Eunápolis

 

O Conselho Regional de Serviço Social da 5ª Região B

8.662/93, constitui uma entidade de personalidade jurídica de direito público, que tem 

como objetivo básico fiscalizar, disciplinar e defender o exercício da profissão de 

Assistente Social em seu âmbito de jurisdição, assegurando a defesa do espaço 

profissional e a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários do Serviço Social. 

 

O CRESS/BA vem a público emitir uma nota de repudio à utilização de outras 

categorias profissionais no proc

de recebimento de bolsas e outros auxílios provenientes da política de Assistência 

Estudantil do Instituto Federal /

tendo em vista que o/a profissional

em comento é o/a profissional de Serviço Social, conforme normativas da categoria e 

próprias do Instituto Federal relacionadas à política de Assistência Estudantil.

 

 Destacam-se aqui as legislações que

Federal de Regulamentação Profissional 8.662/1993; edital 001/2015 relacionado à 

Política de Assistência Estudantil do IFBA/ Programa de Assistência e Apoio ao 

Estudante; Resolução nº 194, 04/12/2014(Políti

nº 25, de 23 de Maio de 2016.
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Nota de repudio à utilização de outras categorias profissionais no 

processo de seleção socioeconômica da Política de Assistência 

estudantil de estudantes do Instituto Federal de Educação, 

Ciências e tecnologia da Bahia/ Campus Eunápolis 

Regional de Serviço Social da 5ª Região BA, regulamentado pela Lei 

8.662/93, constitui uma entidade de personalidade jurídica de direito público, que tem 

como objetivo básico fiscalizar, disciplinar e defender o exercício da profissão de 

em seu âmbito de jurisdição, assegurando a defesa do espaço 

profissional e a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários do Serviço Social. 

vem a público emitir uma nota de repudio à utilização de outras 

no processo de seleção socioeconômica de estudantes para fins 

de recebimento de bolsas e outros auxílios provenientes da política de Assistência 

Instituto Federal /Campus Eunápolis, referente ao exercício de 2015, 

tendo em vista que o/a profissional competente e habilitado para a realização da seleção 

em comento é o/a profissional de Serviço Social, conforme normativas da categoria e 

próprias do Instituto Federal relacionadas à política de Assistência Estudantil.

aqui as legislações que foram desrespeitadas pelo Instituto Federal: Lei 

Federal de Regulamentação Profissional 8.662/1993; edital 001/2015 relacionado à 

Política de Assistência Estudantil do IFBA/ Programa de Assistência e Apoio ao 

Resolução nº 194, 04/12/2014(Política de Assistência Estudantil)

nº 25, de 23 de Maio de 2016. 
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Nota de repudio à utilização de outras categorias profissionais no 

processo de seleção socioeconômica da Política de Assistência 

estudantil de estudantes do Instituto Federal de Educação, 

, regulamentado pela Lei 

8.662/93, constitui uma entidade de personalidade jurídica de direito público, que tem 

como objetivo básico fiscalizar, disciplinar e defender o exercício da profissão de 

em seu âmbito de jurisdição, assegurando a defesa do espaço 

profissional e a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários do Serviço Social.   

vem a público emitir uma nota de repudio à utilização de outras 

esso de seleção socioeconômica de estudantes para fins 

de recebimento de bolsas e outros auxílios provenientes da política de Assistência 

Campus Eunápolis, referente ao exercício de 2015, 

competente e habilitado para a realização da seleção 

em comento é o/a profissional de Serviço Social, conforme normativas da categoria e 

próprias do Instituto Federal relacionadas à política de Assistência Estudantil. 

foram desrespeitadas pelo Instituto Federal: Lei 

Federal de Regulamentação Profissional 8.662/1993; edital 001/2015 relacionado à 

Política de Assistência Estudantil do IFBA/ Programa de Assistência e Apoio ao 

ca de Assistência Estudantil); Resolução 
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Os documentos normativos do IFBA reconhecem que o processo de seleção de 

estudantes no programa de Assistência e Apoio ao Estudante é de competência do/a 

profissional de Serviço Soc

estudantes, podendo inseri

bolsas e auxílios. O Artigo 5º da Resolução nº 25, de 23 de Maio de 2016 informa que 

caberá apenas ao profissional de Ser

planejamento, execução e avaliação do processo de inscrição e seleção deste programa. 

A Resolução 194, de 04/12/2014, já informava no seu Artigo 5º, parágrafo único que: 

“Caberá ao profissional de Serviço Social de cada

avaliação do processo de inscrição e seleção deste programa”. 

 

Ressalta-se que este Regio

encaminhados pelo Instituto em tela, no qual há a informação de que a Direção g

Campus Eunápolis publicou uma portaria

de uma comissão composta 

processo de seleção de estudantes, como beneficiários da política de Assistência 

Estudantil. 

 

A despeito dos recursos financeiros destinados ao Programa de Assistência e Apoio ao 

Estudante do campus de Eunápolis, reconhece

estratégias para que estes recursos 

enormes prejuízos aos estudantes que são beneficiários do Programa de Assistência 

Estudantil, contudo tais estratégias precisam do fundamento da legalidade 

profissional, pois profissionais de categorias diversif

responsabilidade legal do/a profissional de Serviço Social.
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Os documentos normativos do IFBA reconhecem que o processo de seleção de 

estudantes no programa de Assistência e Apoio ao Estudante é de competência do/a 

profissional de Serviço Social, o/a qual deverá desenvolver ações de seleção de 

estudantes, podendo inseri-los, conforme sua demanda, em uma das modalidades de 

O Artigo 5º da Resolução nº 25, de 23 de Maio de 2016 informa que 

caberá apenas ao profissional de Serviço Social de cada campus do IBFA o 

planejamento, execução e avaliação do processo de inscrição e seleção deste programa. 

A Resolução 194, de 04/12/2014, já informava no seu Artigo 5º, parágrafo único que: 

Caberá ao profissional de Serviço Social de cada Campus o planejamento, execução e 

avaliação do processo de inscrição e seleção deste programa”.  

se que este Regional teve acesso a tais dados a partir de documentos 

encaminhados pelo Instituto em tela, no qual há a informação de que a Direção g

Campus Eunápolis publicou uma portaria- portaria nº 061/2015- na qual há a nomeação 

de uma comissão composta por profissionais de outras categorias para 

processo de seleção de estudantes, como beneficiários da política de Assistência 

A despeito dos recursos financeiros destinados ao Programa de Assistência e Apoio ao 

Estudante do campus de Eunápolis, reconhece-se a legitimidade e as necessárias 

estratégias para que estes recursos não retornem ao Governo Federal, trazendo assim, 

aos estudantes que são beneficiários do Programa de Assistência 

Estudantil, contudo tais estratégias precisam do fundamento da legalidade 

profissional, pois profissionais de categorias diversificadas assumiram uma 

responsabilidade legal do/a profissional de Serviço Social. 
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Os documentos normativos do IFBA reconhecem que o processo de seleção de 

estudantes no programa de Assistência e Apoio ao Estudante é de competência do/a 

ial, o/a qual deverá desenvolver ações de seleção de 

los, conforme sua demanda, em uma das modalidades de 

O Artigo 5º da Resolução nº 25, de 23 de Maio de 2016 informa que “ 

viço Social de cada campus do IBFA o 

planejamento, execução e avaliação do processo de inscrição e seleção deste programa. 

A Resolução 194, de 04/12/2014, já informava no seu Artigo 5º, parágrafo único que: 

Campus o planejamento, execução e 

a partir de documentos 

encaminhados pelo Instituto em tela, no qual há a informação de que a Direção geral do 

na qual há a nomeação 

por profissionais de outras categorias para participar do 

processo de seleção de estudantes, como beneficiários da política de Assistência 

A despeito dos recursos financeiros destinados ao Programa de Assistência e Apoio ao 

se a legitimidade e as necessárias 

ao Governo Federal, trazendo assim, 

aos estudantes que são beneficiários do Programa de Assistência 

Estudantil, contudo tais estratégias precisam do fundamento da legalidade e ética 

icadas assumiram uma 
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Por fim, acredita-se que esta nota servirá como alerta para que situações como essa não 

ocorram mais nos Institutos Federais e para que os gestores pensem novas estratégi

tendo em vista a garantia da aplicabilidades total dos recursos financeiros da Política de 

Assistência Estudantil relacionados à garantia da legalidade e ética.

 

 

 

 
 

Conselho Regional de Serviço Social Bahia
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se que esta nota servirá como alerta para que situações como essa não 

ocorram mais nos Institutos Federais e para que os gestores pensem novas estratégi

tendo em vista a garantia da aplicabilidades total dos recursos financeiros da Política de 

Assistência Estudantil relacionados à garantia da legalidade e ética. 

Heleni Duarte Dantas de Ávila 

Heleni Duarte Dantas de Ávila 

Presidenta do CRESS 5ª Região 

Conselho Regional de Serviço Social Bahia 
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ba.org.br 

se que esta nota servirá como alerta para que situações como essa não 

ocorram mais nos Institutos Federais e para que os gestores pensem novas estratégias, 

tendo em vista a garantia da aplicabilidades total dos recursos financeiros da Política de 


