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Assunto: Pagamento dos auxílios do Programa de Auxílio Permanência (PAP) referente aos meses de dezembro/2020 e

janeiro/2021

 

 

                                      Considerando o calendário le vo do segundo semestre de 2020 aprovado pelo Conselho do Campus em 27 de

outubro, a deliberação da Diretoria de Ensino, Diretoria Geral do Campus e Diretoria Adjunta Sociopedagógica e a orientação

con da no O cio COAE/PRE nº 119/2020, informamos que os estudantes atendidos pelo Programa de Auxílio Permanênciaestudantes atendidos pelo Programa de Auxílio Permanência

(PAP) receberão as parcelas dos auxílios referentes aos meses de dezembro/2020, incluindo o Auxílio Material do segundo(PAP) receberão as parcelas dos auxílios referentes aos meses de dezembro/2020, incluindo o Auxílio Material do segundo

semestre, e janeiro/2021 no mês de dezembro de 2020.semestre, e janeiro/2021 no mês de dezembro de 2020.

                                     A antecipação do pagamento das parcelas dos auxílios possui o obje vo de garan r a permanência e o êxito dos

estudantes nos meses em que o calendário acadêmico avançará rumo ao ano de 2021. Ao mesmo tempo, busca garan r a

melhor gestão e planejamento dos recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

                                   Ressaltamos que serão observados os requisitos para a con nuidade de pagamento dos auxílios, sendo neste

momento o único pré-requisito a verificação da situação de matrícula, conforme orientações emi das pela Pró Reitoria de

Ensino na Instrução Normativa PRE/IFSP nº012/2020. 

                        Informamos também que devido à excepcionalidade do momento, e considerando que janeiro é um mês le vo,

todos os auxílios do PAP do mês em questão serão pagos.

                           Assim que vermos informações sobre o orçamento da Assistência Estudan l para 2021 e planejarmos as ações,

divulgaremos maiores informações sobre possíveis recadastramento e novas inscrições para 2021. 

 

 

 

Câmpus São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2020.

 

Diretoria Adjunta Sociopedagógica

Documento assinado eletronicamente.
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