
 

  
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

Câmpus Avançado Ilha Solteira 

Comissão de Análise de Assistência Estudantil 
 

COMUNICADO Nº 004/2020 – ENVIO DE DOCUMENTOS POR E-MAIL DOS 

ALUNOS INSCRITOS VIA SUAP ATÉ 13 DE SETEMBRO NO EDITAL 06/2020 

 

  A Comissão de Análise de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Câmpus Avançado Ilha Solteira comunica à 

comunidade escolar:  

1. Que o Sistema Único de Administração Pública (SUAP) apresentou problemas para 

visualização dos documentos inseridos pelos alunos no ato da inscrição no Edital 06, de 

03 de agosto de 2020, o qual está cadastrado no SUAP como “Chamada pública para 

participação no Projeto de Inclusão Digital para Acompanhamento de Atividades 

Escolares Remotas”.  

2. O problema descrito acima se aplica somente aos estudantes que se inscreveram antes 

do dia 14 de setembro e que constam no Anexo I deste comunicado.  

3. Na mesma data em que foi observado o problema no SUAP, no dia 15 de setembro, foi 

realizada a abertura de um chamado ao suporte da reitoria do IFSP, o qual possui o ID 

54983.  

4. Entendendo a importância do resultado para o desenvolvimento das atividades remotas 

pelos alunos, a Comissão de Análise de Assistência Estudantil do IFSP - Câmpus 

Avançado Ilha Solteira excepcionalmente nessa situação, deliberou por aceitar que os 

documentos dos alunos inscritos pelo SUAP antes do dia 14 de setembro, sejam 

enviados para o e-mail assistencia.estudantil.ist@ifsp.edu.br até o dia 18 de setembro.  

5. Nesse sentido o resultado das inscrições será divulgado até o dia 25 de setembro no site 

institucional do câmpus.  

6. Tendo em vista a prorrogação do prazo de análise do resultado das inscrições, a 

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

Solteira deliberou também por prorrogar a data das inscrições a serem consideradas na 

análise de setembro, sendo assim serão consideradas as inscrições realizadas até o dia 

18 de setembro. Porém, a Comissão não se responsabiliza por instabilidades de qualquer 

natureza no SUAP, sendo que se ocorrerem, as inscrições realizadas serão analisadas 

somente no mês de outubro.  
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7. Portanto, também haverá prorrogação no prazo para divulgação da lista de inscrições, a 

qual será divulgada no site institucional do câmpus até o dia 22 de setembro.  

 

Solicitamos que dúvidas sejam encaminhadas para o e-mail 

assistencia.estudantil.ist@ifsp.edu.br. 

 

Ilha Solteira, 16 de setembro de 2020. 

 

 

ASSINADO ELETRONICAMENTE VIA SUAP 

Comissão de Análise de Assistência Estudantil 

IFSP – Câmpus Avançado Ilha Solteira 
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ANEXO I - ALUNOS QUE NECESSITAM ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO POR E-MAIL 

 

 

Prontuário Turma Data de Inscrição 

IS3000958  1º DCC 30/08/2020 

IS300032x  1º DCC 15/09/2020 

IS3000851 1º DCC 04/09/2020 

IS1830201 2º DCC 20/08/2020 

IS1830058 3º DCC 08/09/2020 

IS1830261 3º DCC 03/09/2020 

 

Observação: As datas de inscrições inseridas neste anexo são com base nas informações 

disponíveis no SUAP no dia 16 de setembro às 11h00 (onze horas), sendo que caso o estudante 

realize e salve quaisquer alterações em sua inscrição, esta sofrerá modificação na data de 

inscrição no sistema.  

 

 

 

 


