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COMUNICADO 

ENTREGA CHIP - PROGRAMA ALUNOS CONECTADOS

 

Nos dias 24 e 25 de fevereiro, conforme cronograma anexo, iremos realizar a entrega dos “chips” referente ao Programa Alunos
Conectados.

 

ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES ABAIXO:

 

Quem deve comparecer para retirar os chips? 

Os/as estudantes que solicitaram o auxílio conectividade - Modalidade: Contratação de Serviço de Internet através dos editais 21 e 25
de 2020 e tiveram seus pedidos DEFERIDOS;

Os/as estudantes ingressantes do 2º semestre de 2020 que se inscreveram no Programa Alunos Conectados através da chamada
pública divulgada no site do campus São Paulo em dezembro/2020.

 

Quando devo retirar?

Olhe o cronograma no arquivo indicado como Cronograma e procure pelo seu prontuário para saber o dia e horário agendado para
sua retirada;

 

O que levo para realizar a retirada?

Traga o TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO - o documento está disponível em formato word para que você possa imprimi-
lo e preenchê-lo;

Caso seja menor de 18 anos, solicite que o seu responsável assine o termo de compromisso e traga assinado no dia;

Se não tiver condições de imprimir o termo de compromisso, o/a estudante pode fazer uma cópia de próprio punho, assiná-lo ou
solicitar que o responsável assine e trazê-lo no dia da retirada; 

 

Orientações Gerais:

Os/as estudantes deverão acessar a portaria A e seguir as orientações dos servidores.

O/a estudante e/ou responsáveis devem comparecer obrigatoriamente com máscara e munido/a de documento com foto (RG ou
carteirinha do câmpus). 

Esclarecemos que será atendido um estudante por vez. Caso tenha uma fila, a distância de dois metros deverá ser respeitada . 

O/a estudante que não puder comparecer no dia e horário indicados deverá contatar a DSP, pelo endereço dsp.spo@ifsp.edu.br para
novo agendamento 

Caso algum estudante apresente sintomas gripais, esteja em isolamento domiciliar ou esteja aguardando resultado do exame de



covid-19, a DSP e a DRG solicitam que estes não compareçam ao câmpus para evitar um eventual contágio, e entrem em contato
pelo e-mail dsp.spo@ifsp.edu.br
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