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Comunicamos que em decorrência da liberação orçamentária, da ordem de mais 40%, e após estudo de redimensionamento do plano

orçamentário 2021, foi possível à Direção Geral do Campus, autorizar o pagamento de bolsas de ensino e de extensão. 

O quan ta vo de bolsas autorizado é de 90 (noventa) para cada uma das modalidades, o mesmo número já adotado para as bolsas de

pesquisa, decisão que foi aprovada em reunião do COLDIC realizada em 21/06/2021.

O período compreendido para o pagamento de que trata o presente comunicado é de julho a dezembro de 2021, sendo que os critérios e

a distribuição das bolsas de ensino serão conforme os procedimentos adotados nos anos anteriores, enquanto as bolsas de extensão

seguirão as regras de seleção e classificação dos projetos de extensão.

A DEN e a DPE reiteram o seu compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão, e solicitam a compreensão e a colaboração da

comunidade acadêmica para superarmos juntos esse desafio.

 

 

São Paulo, 22 de junho de 2021.

 

assinatura eletrônica

Prof. Dr. Francisco Yastami Nakamoto

Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação

 

Prof. Dra. Lúcia Scott Franco de Camargo Azzi Collet

Diretoria de Ensino

 

 

 

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Francisco Yastami NakamotoFrancisco Yastami Nakamoto, DIRETOR - CD3 - DPE-SPODIRETOR - CD3 - DPE-SPO, em 22/06/2021 18:00:07.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 22/06/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

197184

09d6e3fc44




	Documento assinado eletronicamente por:

