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Resumo Assistência estudantil 

Detalhamento Solicito informações sobre a legislação que baseia a assistência 
estudantil referente ao subsídio de refeições (almoço, jantar, café da 
manhã) nos campi do instituto federal. Além disso, a quantidade de campi 
que possuem o restaurante estudantil (vulgo 'bandejão'), a motivação 
específica que deu origem ao benefício (como o tipo de modalidade de 
ensino ou a localização do estabelecimento de ensino), preço da refeição 
para o estudante matriculado e se o 'bandejão' advém após a Lei 
11892/08 ou é anterior a criação da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica.

Origem da Solicitação Internet



Resposta Prezado Gabriel,

Início da resposta----------
A Política da Assistência Estudantil do IF Baiano, a qual constitui-se de 
um conjunto de princípios e diretrizes norteadores para o 
desenvolvimento de programas e linhas de ações que favoreçam a 
democratização do acesso, a permanência e o êxito do discente no seu 
processo formativo.
Os programas e ações que demandarem recursos financeiros serão 
destinados, prioritariamente, ao atendimento das necessidades do corpo 
discente cuja renda familiar per capita seja de até um salário mínimo e 
meio vigente.
Na seção VII da Política de Assistência Estudantil do IF Baiano há o 
Programa de Alimentação Estudantil com dois artigos que fazem 
referência ao pedido de informação; 
Art. 124. A alimentação estudantil consiste na garantia das refeições 
diárias (café da manhã, almoço, jantar e ceia) durante o ano letivo, 
prioritariamente para os(as) estudantes residentes.
Art. 125. No caso dos estudantes da Educação Superior e subsequente, 
cujo curso tenha funcionamento esporádico em horário integral, serão 
asseguradas, nesses dias, no mínimo, três refeições.
Parágrafo Único. O discente que necessitar da concessão das refeições 
de acordo com o estabelecido no caput deste artigo, deverá apresentar a 
CAE, com antecedência
mínima de cinco dias úteis, uma solicitação de utilização do refeitório, de 
forma que o Campus possa se programar para atender as demandas 
extras de refeições.
O IF Baiano não atua na área da alimentação estudantil com o modelo 
de restaurante estudantil, não há cobrança de taxas.  
Antes da lei que institui a Rede Federal de Educação Profissional, 
Cientifico e Tecnológico, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia já ofertávamos alimentação estudantil. 
Sugerimos como leitura o DECRETO Nº 7.234, DE 19 DE JULHO DE 
2010 que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - 
PNAES.  
Encaminhamos em anexo a  Resolução nº 64 de 2016, que institui a 
Política de Assistência Estudantil para complementar as informações a 
respeito da alimentação estudantil. 

Atenciosamente. 

Jamile Nascimento do Sacramento
Coordenadora Geral de Assistência Estudantil
fim da resposta---------

cordialmente,

Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta Jamile Nascimento do Sacramento Coordenadora Geral de Assistência 
Estudantil
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