
PRONTUÁRIO TURMA AUXÍLIO SOLICITADO PARECER JUSTIFICATIVA

Auxílio Conectividade

Ilha Solteira, 20 de agosto de 2020. 

Comissão de Análise de Assistência Estudantil do IFSP - Câmpus Avançado Ilha Solteira

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CÂMPUS AVANÇADO ILHA SOLTEIRA

Resultado das Inscrições do Edital 06/2020 – Projeto de Inclusão Digital para acompanhamento de atividades remotas (Programa de Ações Universais)

A Comissão de Análise de Assistência Estudantil do Câmpus Avançado Ilha Solteira faz a divulgação do Resultado das inscrições dos alunos 

dos cursos técnicos integrados e concomitantes/subsequentes ao Ensino Médio no Projeto de Inclusão Digital para acompanhamento de 

atividades remotas do Programa de Ações Universais do IFSP - Câmpus Avançado Ilha Solteira . De 16 a 20 de setembro será feita a análise 

das inscrições realizadas ou atualizadas no período de 17 de agosto a 15 de setembro de 2020. Assim sendo, os candidatos que tiveram sua 

inscrição indeferida podem atualizá-la no SUAP.  

Não apresentou o Anexo II

Documentação incompleta. Faltou: Anexo I (se necessário) e II (obrigatório); foto do documento 

de identidade do titular da conta (caso não seja o aluno) e foto do cartão bancário , contendo nome 

do titular, número da agência e conta. 

IndeferidoNão apresentou o Anexo II

IS1930257 2º DCC Indeferido

Documentação incompleta. Faltou: Anexo I (se necessário) e II (obrigatório); foto do documento 

de identidade do titular da conta e foto do cartão bancário, contendo nome do titular, número da 

agência e conta. 

IS1920324 2ºEDI

ESTUDANTES INSCRITOS

Auxílio para aquisição de 

equipamentos para prover 

internet

Auxílio para aquisição de 

equipamentos eletrônicos

3º DCCIS1830058

Documentação incompleta. Faltou: Foto do documento de identidade da mãe (titular da conta 

bancária indicada); orçamentos dos equipamentos solicitados (equipamentos eletrônico e para 

prover internet) e justificar melhor o motivo da solicitação no Anexo II (detalhar melhor a situação 

do celular, por exemplo, e o porquê não está apropriado para realizar as atividades remotas). 

Indeferido

(ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SUAP)


