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COMUNICADO 006/2020

Abrem-se as inscrições para a Chamada Pública, para a composição de banco de estudantes interessados em participarem
do Projeto de Inclusão Digital.
A presente chamada destina-se aos estudantes que não tiverem acesso à internet, para a realização das atividades
acadêmicas de forma remota, e não disponham de recursos próprios ou de seus familiares para a contratação deste
serviço.
A participação nesta Chamada Pública poderá não contemplar o estudante, visto que o pleno atendimento dependerá de
disponibilidade orçamentária do câmpus.
A prorrogação das inscrições ocorrerá no período de 01/09/2020 a 09/09/2020, por meio do preenchimento da inscrição,
via Suap, pelo link https://suap.ifsp.edu.br/, juntamente com o envio dos documentos, conforme o Edital 021/2020 e suas
Erratas 001 e 002.
Caso haja necessidade, poderão ser priorizados os estudantes inscritos que se enquadrem nos critérios abaixo:
a) em situação de maior vulnerabilidade social e que não disponham de mais de um atendimento do programa de auxílio
de permanência;
b) que já constavam na lista de espera do PAP, no primeiro semestre de 2020, aguardando atendimento;
c) que tenham declarado, por meio das pesquisas institucionais, não possuir acesso à internet que viabilizem sua
participação e permanência acadêmica.
IMPORTANTE!
Caro
estudante,
é
de
extrema
importância
que
leia
o
Edital
021/2020,
disponível
em
https://sjc.ifsp.edu.br/portal/index.php/editais?download=1638:edital-021-20-programaacao-universal-inclusao-digital e as
suas erratas 001/20 e 002/20, antes de inscrever-se.
Os estudantes contemplados pela ação de inclusão digital deverão enviar documentos comprobatórios, tais como recibo
de aquisição do pacote de internet e/ou compra de equipamento à Coordenadoria Sociopedagógica (CSP), pelo e-mail
csp.sjc@ifsp.edu.br. Na ausência de comprovante, o pagamento será suspenso.

Consulte aqui o edital completo da chamada pública https://sjc.ifsp.edu.br/portal/index.php/ultimas-noticias/projeto-deinclusao-digital-edital-deacoes-universais

Valdeci Donizete Gonçalves
Diretor Geral do câmpus São José dos Campos

DENÚNCIAS. Caso alguém tenha conhecimento de qualquer irregularidade, é possível realizar denúncia diretamente
à Coordenação Sociopedagógica (CSP) csp.sjc@ifsp.edu.br ou à Diretoria Adjunta Educacional dae.sjc@ifsp.edu.br. A
CSP frisa que, no decorrer do semestre, as análises continuarão sendo realizadas. Portanto, é possível que o
estudante, inicialmente contemplado, seja desclassificado, podendo inclusive ser obrigado a devolver recursos
recebidos indevidamente.

