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COMUNICADO Nº 022/2019 

Para os novos alunos matriculados no segundo semestre de 2019: 

Comunicamos aos novos alunos matriculados no segundo semestre de 

2019 que está em vigência o edital nº002/2019 sobre auxílios do PROGRAMA 

DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.  

As orientações estão todas descritas no Edital nº002/2019 que pode ser 

acessado no link https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/60-

alunos/623-2019-3. 

Lembrando que são duas etapas: inscrição no SUAP e entrega de 

documentação. Certifique-se de que sua inscrição no SUAP foi enviada. Sendo 

necessário o estudante poderá ser convocado para entrevista. O aluno deve 

acompanhar qualquer solicitação via COMUNICADO PAE divulgado nos murais 

e no site cbt.ifsp.edu.br. É de inteira responsabilidade do aluno o 

acompanhamento do processo de inscrição. Qualquer dúvida sobre o edital pode 

ser esclarecida na Coordenadoria Sociopedagógica. 

Retificamos através deste Comunicado apenas o Cronograma para as inscrições 

dos alunos matriculados no segundo semestre. Os estudantes interessados 

devem observar o novo Cronograma: 

 

INSCRIÇÃO Datas 

REUNIÕES DE ORIENTAÇÃO NO AUDITÓRIO. As reuniões serão 
realizadas em 2 horários diferentes para que o aluno escolha a 
que melhor lhe convier. 

Reuniões dia 13 de 

agosto às 14:00 horas 

e 18:00 horas 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO ONLINE Do dia 13 ao 18 de 
agosto até às 22 horas 

 

12.4 Períodos de entrega da documentação exigida: 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA Datas 

Entrega do Termo de Responsabilidade e Documentação Do dia 19 ao 22 de 
agosto até às 19 horas 
no Protocolo 

Convocação para Entrevista. A convocação para entrevista terá caráter 
obrigatório, mas a não convocação não significa desclassificação do 
processo. 

28 de agosto 

Entrevistas na sala da assistente social 29 de agosto 

Divulgação do Resultado (Habilitados ou não habilitados). Este prazo 
pode ser alterado a depender da quantidade de inscrições. 

30 de agosto 

https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/60-alunos/623-2019-3
https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/60-alunos/623-2019-3
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Recurso (48 horas após a divulgação do resultado) 02 e 03 de setembro 

Resultado do recurso e Resultado final 04 de setembro 

Inclusão no programa para pagamento Setembro retroativo a 
agosto 

 

Reforçamos que para os alunos que já estavam estudando no primeiro 

semestre, um novo edital para 2020 será construído com a participação da 

representação estudantil e vocês podem deixar suas sugestões de melhoras 

com os alunos representantes do Grêmio desde já. Sua contribuição é muito 

importante! 

 

 

Grupo Gestor do Programa de Assistência Estudantil 

 


