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A Diretoria Adjunta Sociopedagógica divulga a segunda chamada para manifestação de interesse dos estudantes dos cursos técnicos emA Diretoria Adjunta Sociopedagógica divulga a segunda chamada para manifestação de interesse dos estudantes dos cursos técnicos em
receber kits alimentação. Serão atendidos 676 estudantes, sendo 517 dos cursos técnicos integrado ao ensino médio e técnicosreceber kits alimentação. Serão atendidos 676 estudantes, sendo 517 dos cursos técnicos integrado ao ensino médio e técnicos
concomitante/subsequente e 159 do superior. Esse quan ta vo se jus fica, pois muitos estudantes que se inscreveram anteriormenteconcomitante/subsequente e 159 do superior. Esse quan ta vo se jus fica, pois muitos estudantes que se inscreveram anteriormente
não efe varam a re rada dos seus respec vos kits, assim, esclarecemos que estes já foram adquiridos pelo campus e estão disponíveisnão efe varam a re rada dos seus respec vos kits, assim, esclarecemos que estes já foram adquiridos pelo campus e estão disponíveis
aos estudantes. aos estudantes. 

IMPORTANTE: A retirada só será possível mediante inscrição antecipada através do preenchimento do formulário disponível no link: IMPORTANTE: A retirada só será possível mediante inscrição antecipada através do preenchimento do formulário disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRV2wNoh_1tjgFwtSNwgnr13PukJMPTmyOsZi6Y9IAZCCNrw/viewform?usp=sf_link  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRV2wNoh_1tjgFwtSNwgnr13PukJMPTmyOsZi6Y9IAZCCNrw/viewform?usp=sf_link  

O período para inscrição será do dia 19/04/2021 até 23h59 do dia 10/05/2021.O período para inscrição será do dia 19/04/2021 até 23h59 do dia 10/05/2021.

No ato da inscrição não esqueça de indicar o dia e horário que você pretende fazer a re rada e que deve ser seguido para evitarNo ato da inscrição não esqueça de indicar o dia e horário que você pretende fazer a re rada e que deve ser seguido para evitar
aglomeração no campus.aglomeração no campus.

Sem ter feito a inscrição antecipadamente NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A RETIRADA.Sem ter feito a inscrição antecipadamente NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A RETIRADA.

A entrega dos kits ocorrerá nos dias A entrega dos kits ocorrerá nos dias 22 e 23 de abril 22 e 23 de abril  e nos dias  e nos dias 11 e 12 de maio11 e 12 de maio , nos seguintes horários: , nos seguintes horários: 

Períodos Disponíveis para AgendamentoPeríodos Disponíveis para Agendamento

Dias 22/04/2021 (quinta-feira) eDias 22/04/2021 (quinta-feira) e
11/05/2021 (terça-feira)11/05/2021 (terça-feira)

Dias 23/04/2021 (sexta-feira) eDias 23/04/2021 (sexta-feira) e
12/05/2021 (quarta-feira)12/05/2021 (quarta-feira)

15h00 às 15h3015h00 às 15h30 9h00 às 9h309h00 às 9h30

15h30 às 16h0015h30 às 16h00 9h30 às 10h009h30 às 10h00

16h00 às 16h3016h00 às 16h30 10h00 às 10h3010h00 às 10h30

16h30 às 17h0016h30 às 17h00 10h30 às 11h0010h30 às 11h00

17h00 às 17h3017h00 às 17h30 11h00 às 11h3011h00 às 11h30

17h30 às 18h0017h30 às 18h00 11h30 às 12h0011h30 às 12h00

18h00 às 18h3018h00 às 18h30 12h00 às 12h3012h00 às 12h30

18h30 às 19h0018h30 às 19h00 12h30 às 13h0012h30 às 13h00

 

Devido à necessidade de distanciamento imposta pela pandemia de Covid-19, somente poderemos atender a um total de 30 alunos/asDevido à necessidade de distanciamento imposta pela pandemia de Covid-19, somente poderemos atender a um total de 30 alunos/as
por hora. Assim, a ngido o número máximo de atendimentos previstos para um determinado intervalo de tempo, o sistema bloquearápor hora. Assim, a ngido o número máximo de atendimentos previstos para um determinado intervalo de tempo, o sistema bloqueará



novas indicações; neste caso, o/a estudante deve apontar outro intervalo que atenda à sua necessidade. Em outras palavras: caso o/anovas indicações; neste caso, o/a estudante deve apontar outro intervalo que atenda à sua necessidade. Em outras palavras: caso o/a
estudante tenha planejado comparecer em um determinado horário e, ao preencher o ques onário de agendamento, esse horário já nãoestudante tenha planejado comparecer em um determinado horário e, ao preencher o ques onário de agendamento, esse horário já não
esteja mais visível, significa que as vagas daquele período já foram preenchidas.esteja mais visível, significa que as vagas daquele período já foram preenchidas.

Atenção: cada estudante deve efetuar o agendamento para apenas um intervalo de tempo. Atenção: cada estudante deve efetuar o agendamento para apenas um intervalo de tempo. 

 

ORIENTAÇÕES PARA RETIRADA DO KIT:ORIENTAÇÕES PARA RETIRADA DO KIT:

Os/as estudantes deverão acessar a portaria A e seguir as orientações dos/as servidores/as. A entrega ocorrerá no Auditório ELO.Os/as estudantes deverão acessar a portaria A e seguir as orientações dos/as servidores/as. A entrega ocorrerá no Auditório ELO.

O/a estudante e/ou responsáveis devem comparecer obrigatoriamente com máscara e munido/a de documento com foto (RG ouO/a estudante e/ou responsáveis devem comparecer obrigatoriamente com máscara e munido/a de documento com foto (RG ou
carteirinha do câmpus). Caso o kit seja re rado por um responsável, deverá apresentar um documento de iden ficação com foto. Todoscarteirinha do câmpus). Caso o kit seja re rado por um responsável, deverá apresentar um documento de iden ficação com foto. Todos
os/as estudantes deverão trazer caneta para assinar o protocolo de retirada dos alimentos.os/as estudantes deverão trazer caneta para assinar o protocolo de retirada dos alimentos.

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

Será entregue um kit por estudante, com aproximadamente 20 quilos, assim é necessário levar sacolas reforçadas para o transporte.Será entregue um kit por estudante, com aproximadamente 20 quilos, assim é necessário levar sacolas reforçadas para o transporte.

Caso algum/a estudante apresente sintomas gripais, esteja em isolamento domiciliar ou esteja aguardando resultado do exame de covid-Caso algum/a estudante apresente sintomas gripais, esteja em isolamento domiciliar ou esteja aguardando resultado do exame de covid-
19, a DSP solicita que estes não compareçam ao câmpus para evitar um eventual contágio, e entrem em contato pelo e-mail:19, a DSP solicita que estes não compareçam ao câmpus para evitar um eventual contágio, e entrem em contato pelo e-mail:
assistenciaestudantil.spo@ifsp.edu.brassistenciaestudantil.spo@ifsp.edu.br  
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