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Cuiabá, 7 de novembro de 2022.    

As Direções/Departamentos de Ensino e Coordenações de Assistência Estudantil e Inclusão do IFMT

com cópia aos Gabinetes de Direção Geral

Assunto: 1ª Pesquisa de Perfil Socioeconômico e Biopsicossocial no IFMT

Prezados(as),

Aguardamos com grande expectativa a realização da 1ª Pesquisa de Perfil Socioeconômico e

Biopsicossocial do IFMT. Entre os resultados desta pesquisa, o perfil socioeconômico dos estudantes do

IFMT, terá impacto direto na composição do orçamento da Assistência Estudantil para o ano de 2024 no

IFMT, considerando que a base da nova distribuição do orçamento da Assistência Estudantil da Rede Federal

de EPCT é a faixa de Renda Familiar Per Capita (RFP) do aluno matriculado, a princípio, buscando maior

assistência aos estudantes das faixas de renda mais baixas. Com o objetivo de atender às necessidades dos

estudantes matriculados nos campi da Rede Federal de EPCT, o princípio dessa proposta é a vulnerabilidade

social desse estudante.

D e posse do número de estudantes declarantes da renda, serão alimentados os dados da

Plataforma Nilo Peçanha realizando assim o enquadramento nas respectivas faixas de Renda Familiar Per

Capita - RFP. conforme PORTARIA Nº 646, DE 25 DE AGOSTO DE 2022  Matriz de Distribuição Orçamentária

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - Rede Federal de EPCT.

Considerando que a aplicação do questionário se dará por formulário no sistema SUAP Assistência

Estudantil, trata-se também de um marco para a Política de Assistência Estudantil no IFMT, a saber: o início da

informatização dos processos da Assistência Estudantil do IFMT.

Conforme discutido em reunião regular do Comitê de Ensino do IFMT, a 1ª Pesquisa de Perfil

Socioeconômico e Biopsicossocial no IFMT é uma ação simultânea que está sendo realizada em todos os

campi do IFMT, por meio do Dia D (período de 09 a 18/11/2022) iniciando o preenchimento do formulário de

caracterização socioeconômica no dia 09 de novembro de 2022, com todo o IFMT mobilizado para garantir

que todos os estudantes realizem o preenchimento. A aplicação poderá se dar conforme cronograma definido

pela Direção/Departamento de Ensino em conjunto com a Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão.

 Elencamos abaixo algumas orientações para o preenchimento do formulário:

● O formulário estará disponível para preenchimento no SUAP (suap.ifmt.edu.br) após logado no perfil do

estudante:

Usuário: número da matrícula do estudante

Senha: pessoal de acesso

● Para garantir que o preenchimento seja realizado no período pretendido, usar os laboratórios de

informática dos campi.

● Estamos encaminhando um passo a passo com as orientações para acesso ao formulário.

● A Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil, Inclusão e Diversidades está em contato com o

Movimento Estudantil Organizado no IFMT, e os Grêmios Estudantis nos campi apoiarão as Diretorias /

Departamentos de Ensino e Coordenações de Assistência Estudantil e Inclusão, atuando diretamente na

mobilização dos estudantes para o preenchimento do formulário.

Segue abaixo texto para ser encaminhado aos estudantes adolescentes. Enviar por mensagem de WhatsApp

nos grupos das turmas antes de realizarem o preenchimento do formulário, considerando que precisarão ter em
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