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Assunto: Assunto: : Divulgação do Resultado Final do processo de renovação dos auxílios do Programa de Auxílio Divulgação do Resultado Final do processo de renovação dos auxílios do Programa de Auxílio

Permanência (PAP) - 1º semestre de 2022Permanência (PAP) - 1º semestre de 2022

 

A Diretoria Adjunta SocioPedagógica (DSP) torna público o resultado preliminar do processo de renovação do Programa de Auxílioo resultado preliminar do processo de renovação do Programa de Auxílio

Permanência (PAP) Permanência (PAP) - Edital SPO 002/2022 - primeiro semestre de 2021.

 

Conforme descrito no item 6.2 do edital SPO 002/2022, os (as) estudantes com   matrícula regular terão  seus auxílios automa camente

renovados para o  primeiro semestre de  de 2022. A relação dos (as) estudantes que se encontram nessa situação está descrita nas

tabelas 1 e 4.

 

Os (as) estudantes cuja situação de matricula no SUAP con nua EM ABERTO após as datas es puladas para matrículas por curso, estarão

em situação CONDICIONAL de matrícula e terão até o dia 11 de março de 2022 para regularizar a matrícula. A relação dos (as) estudantes

que se encontram nessa situação está descrita nas tabelas 2 e 5.

 

Os(as) estudantes cuja situação de matrícula no SUAP indique o cancelamento e/ou trancamento e/ou transferência de ins tuição e/ou

conclusão de curso foram desligados do Programa a par r do mês de fevereiro. A relação dos (as) estudantes que se enquadram nessa

situação está descrita nas tabelas 3 e 6.

 

Informamos que o pagamento de março de 2022 para quem estava com a situação regular em 14 de fevereiro de 2022 deverá ocorrer no

mês de março de 2022.

 

Cabe mencionar que os (as) estudantes que regularizaram a matrícula após 14 de fevereiro de 2022 terão o pagamento de março enviado

como pagamento complementar após a publicação do resultado final.

 

Por fim, uma vez informados sobre a data de crédito dos valores, divulgaremos na aba Espaço do Aluno no site do câmpus.
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