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Assunto: Recadastramento para o Programa de Auxílio Permanência (PAP) - Edital 2021Assunto: Recadastramento para o Programa de Auxílio Permanência (PAP) - Edital 2021

 

O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Presidente Epitácio, no uso das
atribuições que lhe são concedidas, torna público, por meio da Coordenadoria Sociopedagógica, comunicado
sobre o processo de recadastramento para o Programa de Auxílio Permanência, segundo semestre de 2021.

ORIENTAÇÕES GERAISORIENTAÇÕES GERAIS

Conforme Edital 016/2021, o processo de recadastramento do Programa de Auxílio Permanência ocorre a pedido
dos par cipantes do 1º semestre de 2021 e é obrigatório para con nuidade no programa no 2º semestre de
2021. É exclusivamente pelo recadastramento que o estudante declara sua intenção em con nuar par cipando
do programa e recebendo os auxílios.

Os estudantes de cursos de periodicidade anual estão dispensados da necessidade de recadastramento do
programa para o 2º semestre de 2021.

RECADASTRAMENTO E DOCUMENTOSRECADASTRAMENTO E DOCUMENTOS

Todos(as) os(as) estudantes que desejam realizar o recadastramento no programa deverão se inscrever, no
período de 18 de agosto de 2021 a 24 de agosto de 2021, respondendo ao formulário no link:
https://forms.gle/p4b6eeiatNf5zs8W9.

No formulário deverão ser anexados um comprovante de dados bancários e um dos termos de compromisso do
recadastramento para efetivar as inscrições:

Os(As) estudantes que NÃO TIVERAM alterações nos dados socioeconômicos deverão anexar o Termo de
Compromisso do Recadastramento SEM ALTERAÇÃO;

Os(As) estudantes que TIVERAM alterações nos dados socioeconômicos deverão anexar o Termo de
Compromisso do Recadastramento COM ALTERAÇÃO e encaminhar os documentos para comprovar as alterações
pelo e-mail: assistencia.estudantil.pep@ifsp.edu.br.

Os documentos para o recadastramento estão disponíveis no site do câmpus, em:
https://pep.ifsp.edu.br/index.php/sociopedagogica/programa-de-auxilio-permanencia.

Todos os documentos anexados ao formulário ou enviado por e-mail devem estar legíveis.

CRITÉRIOS PARA RECADASTRAMENTO E ANÁLISE ECONÔMICACRITÉRIOS PARA RECADASTRAMENTO E ANÁLISE ECONÔMICA

Considerando a Instrução Norma va PRE/IFSP nª012/2020, de 26 de novembro de 2020, os(as) estudantes não
terão a obrigatoriedade de apresentar 75% de frequência para a con nuidade dos auxílios no 2º semestre de
2021.

E, em caso de alteração da situação socioeconômica, a nova caracterização deve estar dentro do limite de renda
per capita familiar atendido pelo programa (de até 1,5 salários mínimos).

ATENÇÃO: o auxílio emergencial do governo federal não será computado para o valor da renda per capita
familiar, conforme o disposto no inciso VI do parágrafo 3º do Art.14 da Resolução IFSP Nº42/2015 de 02 de julho
de 2015.

Esse processo poderá contemplar outras fases, como solicitação de documentos e entrevistas, se necessárias.

DADOS BANCÁRIOSDADOS BANCÁRIOS

Os pagamentos serão realizados, preferencialmente, via contas bancárias convencionais ou digitais (a vas) em
que os(as) estudantes sejam os(as) titulares.



Para que o pagamento seja efetuado em contas bancárias de terceiros(as), o Termo de Aceite de Pagamento dos
Auxílios Estudantis a Familiares deverá ser preenchido, assinado e anexado no ato da inscrição. 

O termo está disponível no site do câmpus, em: h ps://pep.ifsp.edu.br/index.php/sociopedagogica/programa-
de-auxilio-permanencia.

RESULTADO PRELIMINAR E RECURSOSRESULTADO PRELIMINAR E RECURSOS

O resultado preliminar do processo de recadastramento será divulgado até o dia 27 de agosto de 2021, no site
institucional: pep.ifsp.edu.br.

Os(As) estudantes poderão entrar com pedido de recurso sobre o resultado preliminar de 27 a 29 de agosto de
2021, com o resultado da análise sendo publicado até 31 de agosto de 2021.

Os recursos devem ser enviados ao e-mail: assistencia.estudan l.pep@ifsp.edu.br. No e-mail deve constar o
assunto "Recurso - Recadastramento + prontuário do(a) estudante" e o conteúdo deverá ter: nome completo
do(a) estudante, prontuário e descrição da situação.

A análise dos recursos será realizada pelos(as) servidores(as) da Coordenadoria Sociopedagógica.

CRONOGRAMACRONOGRAMA

ETAPASETAPAS DATASDATAS

Publicação do Comunicado 18/08/2021

Entrega do Termo de Recadastramento

Entrega dos Documentos Comprobatórios (se houver alteração)
De 18/08/2021 a 24/08/2021

Divulgação dos Resultados 27/08/2021

Prazo para Recursos De 27/08/2021 a 29/08/2021

Divulgação dos Resultados Finais 31/08/2021

A Coordenadoria Sociopedagógica informa que as inscrições para ingressantes no programa serão abertas em 25
de agosto de 2021, com a publicação de comunicado.

REUNIÃOREUNIÃO

A Coordenadoria Sociopedagógica informa que realizará reunião online para esclarecer dúvidas sobre o processo
de recadastramento e também sobre o processo de inscrição do Programa de Auxílio Permanência:

DataData HorárioHorário LocalLocal

23/08/2021 18:00

Online pelo link: 

https://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-geral-da-
politica-de-assistencia-estudantil

RETORNO HÍBRIDO/PRESENCIALRETORNO HÍBRIDO/PRESENCIAL

No caso de retomada das a vidades educacionais de forma presencial ou híbrida (parte presencial e parte
remota), visando atender as necessidades reais dos estudantes, será publicado comunicado orientador com as
etapas para a solicitação facultativa de alteração do tipo de auxílio recebido.

Para mais informações e/ou dúvidas encaminhe e-mail para Coordenadoria Sociopedagógica, no endereço
eletrônico: csp.pep@ifsp.edu.br.

Câmpus Presidente Epitácio/SP, 12 de agosto de 2021

Documento assinado digitalmente.

Caleb Assis da Rocha - Técnico em Assuntos Educacionais

Eduardo Fernando Nunes - Coordenador Sociopedagógico
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