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COMUNICADO - COMUNICADO - ENTREGA “CHIP” - PROGRAMA ALUNOS CONECTADOSENTREGA “CHIP” - PROGRAMA ALUNOS CONECTADOS

 

Nos dias 19 e 20 de abril, conforme cronograma, iremos realizar a entrega dos “chips” referente ao Programa Alunos Conectados.Nos dias 19 e 20 de abril, conforme cronograma, iremos realizar a entrega dos “chips” referente ao Programa Alunos Conectados.

ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES ABAIXO! POR FAVOR, FAÇA A LEITURA COMPLETA!ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES ABAIXO! POR FAVOR, FAÇA A LEITURA COMPLETA!

 

A quem se destina a entrega dos “chips”? A quem se destina a entrega dos “chips”? 

Aos/às estudantes que, através dos editais 21 e 25 de 2020, solicitaram o “auxílio conec vidade - Modalidade: Contratação deAos/às estudantes que, através dos editais 21 e 25 de 2020, solicitaram o “auxílio conec vidade - Modalidade: Contratação de
Serviço de Internet” e veram seus pedidos DEFERIDOS. Atenção: todos/as os/as estudantes beneficiados por esse auxílio foramServiço de Internet” e veram seus pedidos DEFERIDOS. Atenção: todos/as os/as estudantes beneficiados por esse auxílio foram
migrados automa camente para o Programa Alunos Conectados e, por isso, têm, vinculado ao seu CPF, um “chip” com dados paramigrados automa camente para o Programa Alunos Conectados e, por isso, têm, vinculado ao seu CPF, um “chip” com dados para
acesso à internet que deve ser retirado.acesso à internet que deve ser retirado.

Aos/às estudantes que, até as 12h00 do dia 19/02/2021, se inscreveram no Programa Alunos Conectados por meio do Edital SPOAos/às estudantes que, até as 12h00 do dia 19/02/2021, se inscreveram no Programa Alunos Conectados por meio do Edital SPO
004, de 18 de fevereiro de 2021, divulgado no site do Câmpus São Paulo, e veram seus pedidos DEFERIDOS, de acordo com o004, de 18 de fevereiro de 2021, divulgado no site do Câmpus São Paulo, e veram seus pedidos DEFERIDOS, de acordo com o
Comunicado 05/2021 DSP-SPO/DEN-SPO/DRG/SPO/IFSP, publicado em 23/02 no site do Câmpus São Paulo.Comunicado 05/2021 DSP-SPO/DEN-SPO/DRG/SPO/IFSP, publicado em 23/02 no site do Câmpus São Paulo.

Os/as estudantes precisam estar com a matrícula ativa e/ou terem realizado a rematrícula online para o ano letivo de 2021.Os/as estudantes precisam estar com a matrícula ativa e/ou terem realizado a rematrícula online para o ano letivo de 2021.

 

Quando o “chip” deve ser retirado?Quando o “chip” deve ser retirado?

Os “chips” serão entregues nos dias 19 e 20 de abril, no período das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00, em diferentesOs “chips” serão entregues nos dias 19 e 20 de abril, no período das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00, em diferentes
intervalos de tempo, conforme tabela abaixo. intervalos de tempo, conforme tabela abaixo. 

Através do link indicado, o estudante deve, das 14h00 de 16/04/2021 até as 23h59min de 19/04/2021, agendar o melhor dia e oAtravés do link indicado, o estudante deve, das 14h00 de 16/04/2021 até as 23h59min de 19/04/2021, agendar o melhor dia e o
melhor horário para a retirada. melhor horário para a retirada. 

Devido à necessidade de distanciamento imposta pela pandemia de Covid-19, nós somente poderemos atender a um total de 20Devido à necessidade de distanciamento imposta pela pandemia de Covid-19, nós somente poderemos atender a um total de 20
alunos/as por hora. Assim, a ngido o número máximo de atendimentos previstos para um determinado intervalo de tempo, oalunos/as por 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. Emsistema bloqueará novas indicações; neste caso, o/a estudante deve apontar outro intervalo que atenda à sua necessidade. Em
outras palavras: caso o/a aluno/a tenha planejado comparecer em um determinado horário e, ao preencher o ques onário deoutras palavras: caso o/a aluno/a 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.agendamento, esse horário já não 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. 

    

Períodos Disponíveis para AgendamentoPeríodos Disponíveis para Agendamento

Dia 19/04/2021, segunda-feiraDia 19/04/2021, segunda-feira Dia 20/04/2021, terça-feiraDia 20/04/2021, terça-feira

Das 09h00 às 10h00Das 09h00 às 10h00 Das 09h00 às 10h00Das 09h00 às 10h00

Das 10h00 às 11h00Das 10h00 às 11h00 Das 10h00 às 11h00Das 10h00 às 11h00

Das 11h00 às 12h00Das 11h00 às 12h00 Das 11h00 às 12h00Das 11h00 às 12h00

Das 12h00 às 13h00Das 12h00 às 13h00 Das 12h00 às 13h00Das 12h00 às 13h00

Das 15h00 às 16h00Das 15h00 às 16h00 Das 15h00 às 16h00Das 15h00 às 16h00

Das 16h00 às 16h45min*Das 16h00 às 16h45min* Das 16h00 às 16h45min*Das 16h00 às 16h45min*

Das 17h00 às 18h00Das 17h00 às 18h00 Das 17h00 às 18h00Das 17h00 às 18h00

Das 18h00 às 19h00Das 18h00 às 19h00 Das 18h00 às 19h00Das 18h00 às 19h00



*Neste período, somente 15 pessoas poderão ser atendidas. *Neste período, somente 15 pessoas poderão ser atendidas. 

Link Link para agendamento:para agendamento:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6hxuZgye4ezOZ6T9WBfQiYFC3ZIkBVTUxboarScIaLesMjg/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6hxuZgye4ezOZ6T9WBfQiYFC3ZIkBVTUxboarScIaLesMjg/viewform  

 

Quem pode realizar a retirada? O que deve ser levado para se realizar a retirada?Quem pode realizar a retirada? O que deve ser levado para se realizar a retirada?

O próprio estudante ou seu responsável legal. O próprio estudante ou seu responsável legal. 

O estudante/responsável deve apresentar o TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO (o documento está disponível em formato WordO estudante/responsável deve apresentar o TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO (o documento está disponível em formato Word
para impressão e preenchimento).para impressão e preenchimento).

Caso seja menor de 18 anos, o estudante deve solicitar que o seu responsável assine o termo de compromisso e apresente oCaso seja menor de 18 anos, o estudante deve solicitar que o seu responsável assine o termo de compromisso e apresente o
documento assinado no dia.documento assinado no dia.

Se não ver condições de imprimir o termo de compromisso, o/a estudante pode fazer uma cópia de próprio punho e deve assiná-Se não ver condições de imprimir o termo de compromisso, o/a estudante pode fazer uma cópia de próprio punho e deve assiná-
la ou solicitar que o responsável assine e apresentá-la no dia da retirada.la ou solicitar que o responsável assine e apresentá-la no dia da retirada.

Alguém da confiança do estudante.Alguém da confiança do estudante.

Caso, após ter realizado o agendamento, o/a estudante não puder, por algum mo vo relevante, comparecer para a re rada, deveCaso, após ter realizado o agendamento, o/a estudante não puder, por algum mo vo relevante, comparecer para a re rada, deve
indicar alguém de sua confiança. Nesta situação, além do TERMO DE COMPROMISSO mencionado acima (assinado pelo estudanteindicar alguém de sua confiança. Nesta situação, além do TERMO DE COMPROMISSO mencionado acima (assinado pelo estudante
ou seu responsável), a pessoa indicada deve apresentar o TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA POR TERCEIROS (o documentoou seu responsável), a pessoa indicada deve apresentar o TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA POR TERCEIROS (o documento
também está disponível em formato Word para impressão e preenchimento e, havendo impossibilidade de impressão, tambémtambém está disponível em formato Word para impressão e preenchimento e, havendo impossibilidade de impressão, também
poderá ser apresentada cópia de próprio punho).poderá ser apresentada cópia de próprio punho).

Caso, no domicílio em que reside o/a estudante, ele/ela próprio/a ou outra pessoa apresente sintomas gripais ou esteja emCaso, no domicílio em que reside o/a estudante, ele/ela próprio/a ou outra pessoa apresente sintomas gripais ou esteja em
isolamento domiciliar aguardando resultado de exame de Covid-19, a DSP e a DRG solicitam que, para evitar um eventual contágio,isolamento domiciliar aguardando resultado de exame de Covid-19, a DSP e a DRG solicitam que, para evitar um eventual contágio,
não compareça ao câmpus. Sabemos que, havendo, na residência, alguma pessoa em uma dessas condições, as precauções devemnão compareça ao câmpus. Sabemos que, havendo, na residência, alguma pessoa em uma dessas condições, as precauções devem
ser estendidas a todas que residem no mesmo domicílio, até mesmo àquelas que não apresentem sintomas. Assim, pedimos que,ser estendidas a todas que residem no mesmo domicílio, até mesmo àquelas que não apresentem sintomas. Assim, pedimos que,
nessa situação, o estudante indique alguém que resida em outro local e que, de algum modo evitando o contato direto, possa lhenessa situação, o estudante indique alguém que resida em outro local e que, de algum modo evitando o contato direto, possa lhe
entregar o “chip” posteriormente. A pessoa indicada, além do TERMO DE COMPROMISSO, deve apresentar, também, o TERMO DEentregar o “chip” posteriormente. A pessoa indicada, além do TERMO DE COMPROMISSO, deve apresentar, também, o TERMO DE
AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA POR TERCEIROS.AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA POR TERCEIROS.

 

Orientações Gerais:Orientações Gerais:

Os/as estudantes/responsáveis/terceiros indicados deverão acessar a portaria A e seguir as orientações dos servidores.Os/as estudantes/responsáveis/terceiros indicados deverão acessar a portaria A e seguir as orientações dos servidores.

Os/as estudantes/responsáveis/terceiros indicados devem comparecer obrigatoriamente com máscara e munidos/as deOs/as estudantes/responsáveis/terceiros indicados devem comparecer obrigatoriamente com máscara e munidos/as de
documento com foto (RG ou carteirinha do câmpus). documento com foto (RG ou carteirinha do câmpus). 

Esclarecemos que será atendida uma pessoa por vez. Caso haja uma fila, a distância de dois metros deverá ser respeitada. Esclarecemos que será atendida uma pessoa por vez. Caso haja uma fila, a distância de dois metros deverá ser respeitada. 

Se, ainda com a possibilidade de indicação de alguém de confiança, não for possível, por motivo de força maior, a retirada do “chip”Se, ainda com a possibilidade de indicação de alguém de confiança, não for possível, por motivo de força maior, a retirada do “chip”
no momento previsto, o/a estudante deve contatar a DSP, pelo endereço no momento previsto, o/a estudante deve contatar a DSP, pelo endereço assistenciaestudantil.spo@ifsp.edu.brassistenciaestudantil.spo@ifsp.edu.br, para novo, para novo
agendamento. agendamento. 

 

 

 

 

15 de abril de 2021
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