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    O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Câmpus Presidente Epitácio, no uso das atribuições

que lhe são concedidas, por meio da Coordenadoria Sociopedagógica, torna público comunicado com avaliação da

Política de Assistência Estudantil e reuniões do Programa de Auxílio Permanência.

ORIENTAÇÕES GERAIS

    A Coordenadoria Sociopedagógica divulga que os estudantes contemplados pelo Programa de Auxílio

Permanência nos termos do Edital 007/2019 poderão requerer a renovação dos auxílios para o início do ano de

2020, desde que tenham frequência mínima de 75% no semestre anterior (2º semestre de 2019) e realizem a

rematrícula para o próximo período letivo (1º semestre de 2020).

REUNIÕES

    As reuniões são abertas a participação de todos os estudantes, inscritos ou não no programa. Nos seguintes

horários serão discutidos os procedimentos para renovação dos auxílios para os primeiros meses de 2020:

Reuniões:

Datas: Horários: Local:

26/11/2019 10:45 – 11:00
Bloco 2, Sala 6

27/11/2019 20:40 – 20:55

    Não há a necessidade do estudante participar das duas reuniões, pois a pauta será a mesma.

AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

  A Avaliação da Política de Assistência Estudantil do ano de 2019 está disponível no link:

http://limesurvey.ifsp.edu.br/index.php/222148/lang-pt-BR. Este instrumento busca compreender como a Assistência

Estudantil tem feito diferença na sua vida acadêmica e avaliar quais as ações são consideradas positivas, além de

repensar e criar novas experiências que possam contribuir para a permanência e êxito dos estudantes. Contamos

com a colaboração de todos.

       Mais informações e/ou dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone 3281-9598 ou na Coordenadoria

Sociopedagógica – Bloco 02, Salas 11 e 12.
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