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INGRESSANTES EM CURSOS SUPERIORES OU VAGAS REMANESCENTES DE

CURSOS TÉCNICOS

Edital 007/2019

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

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

Coordenadoria Sociopedagógica, comunicado acerca do período de inscrições para o

Programa de Auxílio Permanência exclusivamente para os estudantes ingressantes neste

semestre nos cursos superiores, Ciência da Computação, Engenharia Elétrica e

Pedagogia, ou em vagas remanescentes dos cursos técnicos, com matricula realizada após

18 de fevereiro de 2019.

ORIENTAÇÕES GERAIS ,

Conforme Edital 007/2019, o período de inscrição para o Programa de Auxílio

Permanência é de 05 a 25 de fevereiro de 2019.

Considerando que, em virtude do processo de matrícula, os estudantes ingressantes

em cursos superiores ou em vagas remanescentes dos cursos técnicos, iniciaram as aulas

tardiamente:

Estende-se, através deste comunicado, o período de inscrições para o Programa de

Auxílio Permanência até 01 de março 2019, contudo, exclusivamente para os estudantes

ingressantes no primeiro semestre de 2019 nos cursos superiores ou em vagas

remanescentes dos cursos técnicos.

Os demais estudantes, não terão suas inscrições homologadas a partir.de 25 de

fevereiro de 2019, conforme previsto no período de inscrição anterior do Edital 007/2019.
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INSCRIÇÕES

Para se inscrever, os estudantes deverão:

1) Realizar a Inscrição através do site: suap.ifsp.edu.br.
!

2) Entregar os documentos comprobatórios na Coordenadoria Sociopedagógica.

VIGÊNCIA

Os estudantes que tiverem a inscrição deferida pelo exposto neste comunicado

estarão sob vigência-do Edital 007/2019 e, portanto, deverão obedecer a todos os seus

critérios, inclusive respeitando os prazos para as demais etapas de seleção.

Maiores 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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Presidente Epitácio, 18 de fevereiro de 2019.

Eduardo Nunes
,.,«ólogo,CRP 06.104621

^Servido Sócio-Pedagógico
ffSPj^C^ampusPresidentaEpitócio

Efkiardo Nunes

Coordánadoria Sociopedagógica
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