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COMUNICADO SOBRE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DO PAP - AGOSTO/2022COMUNICADO SOBRE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DO PAP - AGOSTO/2022

A DSP informa que, em virtude do período de renovação de matrícula on line para o segundo semestre de 2022,
para os cursos superiores e técnicos concomitantes/subsequentescursos superiores e técnicos concomitantes/subsequentes , de acordo com o Calendário Acadêmico, o
pagamento dos auxílios do Programa de Auxílio Permanência (PAP) pagamento dos auxílios do Programa de Auxílio Permanência (PAP) referente ao mês de agosto de 2022 ocorrerá agosto de 2022 ocorrerá
apenas em setembroapenas em setembro devido aos processos de rematricula realizados pelas respec vas secretarias e análises dosanálises dos
pedidos de inclusão dos auxílios na renovação do PAPpedidos de inclusão dos auxílios na renovação do PAP, de acordo com o Edital SPO n°61, de 30 de junho de 2022.

IMPORTANTEIMPORTANTE: se os(as) estudantes dos cursos superiores e técnicos concomitantes/subsequentes não
realizarem a rematrícula dentro do período estabelecido pelo Calendário Acadêmico, NÃO terão direito
à renovação automá ca no Programa de Auxílio Permanência (PAP) para o segundo semestre de 2022, com
início a partir do mês de agosto.

Maiores informações sobre o cronograma de rematrícula on line pelo SUAP por meio do link: 
https://spo.ifsp.edu.br/calendarios .

 

Documento assinado digitalmente.

 

 

 

 

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Lucia Scott Franco de Camargo Azzi ColletLucia Scott Franco de Camargo Azzi Collet , DIRETOR - CD3 - DEN-SPODIRETOR - CD3 - DEN-SPO, em 20/07/2022 17:46:13.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 20/07/2022. 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:

382822
4d639368fc

COMUNICADO N.º 2/2022 - DSP-SPO/DEN-SPO/DRG/SPO/IFSP


	Documento assinado eletronicamente por:

