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No que consiste essa ação?

Trata-se de alimentos que, devido à suspensão das aulas presenciais decorrente

da pandemia do coronavírus - (COVID-19) e, consequente, suspensão da

alimentação escolar nesse período, foram adquiridos pelo câmpus com o

recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - (FNDE), por

meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar - (PNAE) e serão

distribuídos aos estudantes matriculados em cursos da educação básica, visto

que não há previsão de retorno das aulas presenciais.



Manifestação de interesse
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Quem pode participar?

Todos (as) os (as) estudantes regularmente matriculados nos cursos

técnicos do câmpus São Paulo (modalidades técnicos integrado ao

ensino médio, técnico integrado em Qualidade – PROEJA e técnico

concomitante/subsequente)



Como participar?
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Os (as) estudantes interessados em receber o kit de alimentos

deverão preencher o questionário disponível no link abaixo no

período de 20 a 27 de julho.

Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoE7YMzYmeaLtbsl470Cw0wcUHAjI-

22h0YFxYyiyvcHQHKQ/formResponse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoE7YMzYmeaLtbsl470Cw0wcUHAjI-22h0YFxYyiyvcHQHKQ/formResponse


Quais os critérios para o 
recebimento do kit?
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Os (as) estudantes que preencherem o questionário online serão

classificados de acordo com a data e horário de inscrição no limite de

799 vagas, distribuídas de agosto a dezembro, sendo 159 kits por mês.

No dia 30/07 será divulgada lista de classificação final.

Os (as) estudantes classificados serão comunicados por e-mail para realizar

o agendamento mensal da retirada do kit, com o limite de 159 vagas por

mês.



Quais os itens que compõem o kit?
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Produto Quantidade Unidade

Arroz Branco Tipo 1 1 Pacote de 5kg

Feijão carioca 2 Pacote de 1kg

Macarrão Tipo Parafuso 4 Pacote de 500g

Óleo de soja 1 Garrafa de 900ml

Extrato de tomate 1 Sachê de 340g

Biscoito doce 2 Pacote de 400g

Sardinha enlatada em óleo 4 Lata de 125g

Carne seca 1 Embalagem de 400g

Sal refinado 1 Pacote de 1kg

Leite em Pó Integral 1 Embalagem de 400g



Qual a data prevista para a 
retirada do kit?
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Após a publicação da classificação final dos (as) estudantes, a equipe da Assistência

Estudantil divulgará em formulário específico as datas e horários para agendamento

mensal da retirada do kit.

Os (as) estudantes deverão realizar o agendamento no mês em que desejam

receber o kit.

O agendamento é obrigatório e seguirá o critério de data e horário de

preenchimento do questionário até o limite de 159 vagas por mês.



Orientações para a retirada do 
kit
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Se o/a estudante for retirar: Apresentar o seu documento de identificação (RG ou

CNH), termo de recebimento do kit (Anexo I) preenchido e seguir as orientações

sanitárias vigentes.

Caso o/a estudante seja menor de 18 anos, o termo deverá ser assinado pelo

responsável.



Orientações para a retirada do 
kit
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Se o/a terceiro for retirar: Apresentar RG ou CNH da pessoa que irá retirar,

documento autorizando a retirada por terceiro (Anexo II), termo de compromisso

preenchido pelo/a estudante e seguir as orientações sanitárias vigentes.

É obrigatório o uso de máscaras e manter o distanciamento de, no mínimo, 1,5

metros.



Material de apoio elaborado pela equipe da

DSP/Assistência Estudantil do IFSP – Câmpus São Paulo.

Atualizado em julho/2021.

Contato: assistenciaestudantil.spo@ifsp.edu.br
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