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DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
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PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021

 

A Diretoria Adjunta SocioPedagógica (DSP) divulga o resultado preliminar do processo de renovação dos/as estudantes participantes

do Programa de Auxílio Permanência (PAP) durante o primeiro semestre de 2021.

Todos/as os/as estudantes regularmente matriculados/as que realizaram o envio da documentação de renda atualizada e apresentaram renda

per capita de até R$ 1650,00 tiveram o seu pedido de renovação deferido.

A vigência dos auxílios alimentação, moradia, apoio pais e mães será de maio a setembro. Após esse período, será realizado novo

processo de renovação referente ao segundo semestre deste ano.

Todos os/as estudantes deferidos receberão uma parcela de R$ 80,00 referente ao auxílio didático-pedagógico no pagamento do mês de

maio.

Conforme informado no item 1.5.1 do edital não foram aceitos os pedidos de inclusão na modalidade de auxílio transporte.

Os/As estudantes com pendências na documentação que impossibilitaram a análise do pedido deverão realizar o pedido de recurso no
período de 21 a 25 de abril no SUAP > Menu Atividades Estudantis > Serviço Social > Inscrição > Recurso contra o Resultado
Preliminar, preencher o campo "Descrição e Justificativa" e anexar obrigatoriamente a documentação pendente para que a reanálise

seja realizada.

O tutorial para realizar o pedido de recurso está disponível no endereço https://spo.ifsp.edu.br/destaques-espaco-do-aluno/2587-

renova%C3%A7%C3%A3o-pap-2021-1-edital-spo-n%C2%BA-009-2021, (Tutorial de Renovação do PAP).

Os/ As estudantes que não participam do PAP devem aguardar a publicação do edital de novas inscrições, previsto para maio. 
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