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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
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COMUNICADO CSP 049/2018

RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA (PAP) PARA O
1° SEMESTRE DE 2019 - EDITAL 008/2018

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Câmpus Presidente

Epitácio, no uso das atribuições que lhe são concedidas, torna público, por melo da

Coordenadoria Sociopedagógica, comunicado sobre o recadastramento do Programa de

Auxílio Permanência para o iníçio de 2019.
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Considerando O Edital 008/2018, que dispõe:

1.6. Os estudantes contemplados pelo Programa poderão se beneficiar das

ações durante o período de fevereiro de 2018 a março de 2019.

A Coordenadoria Sociopedagógica divulga que os estudantes contemplados pelo

Programa de Auxilio Permanência nos termos do Edital 008/2018 e dos Comunicados CSP

024 e 027 de 2018 poderão requererá renovação dos auxílios para o início do ano de'2019,

desde que:

"• Tenham freqüência mínima de 75% no semestre anterior (2° semestre de 2018);

• E realizem a rematrícula-para o próximo período letivo (1° semestre de 2019).
\

A intenção de recadastramento no programa, no entanto, somente é confirmada com

a assinatura do Termo de Recadastramento, que será disponibilizado na Coordenadoria

Sociopedagógica, Bloco 2, Salas 11 e 12, no período de 05 a 21 de fevereiro de 2019.

, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No mês de janeiro de 2019, apenas os estudantes que já recebem o auxílio Moradia

serão contemplados. . ^

O recadastramento, quando efetivado, corresponde somente aos auxílios mensais

referentes aos meses de fevereiro e março de 2019.
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Para cxDhtinuar a participar do Programa de Auxílio PeríTianência nos demais rhesés

do anò de 2019^ os estudantesdevem realizar a inscrição no Edital dje 2019, com abertura

AVALIAÇÃO . \

' Está dispioníyel, no site dó IFSP- Câmpus Presidente Epitáçio (pep.ifsp.edu.br) a

Avaliação da Política de Assistência Estudántil do ano de 2018. Este instrumentp busca"

avaliar as açõés desenvolvidas ao longodo ànq, além de repensar e criar novas estratégias

que cõntribuarn para a permanência e êxito dos estudantes nos anòs;subsequentés,
Contamos com a colaboração de todos. ;

Para mais informações e/ou dúvidas entre eiTi~contato pelo telefone 3281•^9698 oü
.\

vá até a Coordenadoria Sociopedagógica Bloco 02, Saias 11 e 12.

presidente Epitácio, 07 de dezériibro de 2018

Eduardo Nunes
piiHStono.CRP 06.104621 V

l-/!' -M;-!
; f'•>.„

• -'l! i 'i.

M

' Eduardo Nunes

/ ^ Psicólogo

- Servi^Sócio-Peçfagógico
[PSpíTCàrnpusPresIcIçnte Epitaciq

Coordenadoria Sociopedagogica

j.

í '•

I i
I ,

mm \i

,11

i:«.

• i'

ÍH-4,
t

> .ir

V-. .1:1

2/2

^ I

>1.


