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COMUNICADO 01/2016 – COORDENADORIA SOCIOPEDAGÓGICA 
06/02/2016 

 

Prezados discentes, 

A Coordenadoria Sociopedagógica, por meio da Assistente Social, servidora Lara Hellen Mendonça 

Gonçalves, vem informar os alunos contemplados no Programa da Assistência Estudantil do segundo 

semestre de 2015, que serão acrescidos dois anexos para o recadastramento do programa auxílio 

permanência no primeiro semestre de 2016. Mantendo os demais anexos e documentos do Comunicado 

08/2015 da Coordenadoria Sociopedagógica do dia 19/11/2015. 

Na oportunidade convido todos os alunos do IFSP câmpus Matão para participarem da reunião de 

esclarecimento sobre o edital 045/2016 do programa de auxílio permanência da Assistência Estudantil. 

Objetivando orientar os alunos sobre os documentos necessários presentes no edital e o processo de 

seleção dos alunos no programa. As reuniões ocorrerão nas datas abaixo: 

1) Dia 18/02 (quinta- feira): das 17h50 às 18h40, na sala 201; 

2) Dia 23/02 (terça-feira): das 12h10 às 13h00, na sala 201. 

Previsão de Recursos Orçamentários da Assistência Estudantil do IFSP câmpus Matão em 2016: R$ 

135.779,00 reais. Sendo R$ 20.000,00 reais destinados para o subsídio de refeições dos alunos do 

ensino médio. E R$ 57.889,50 reais previstos para cada semestre de 2016. 

 

Atenciosamente, 

 

                                                                       _________________________________ 

  Lara Hellen Mendonça Gonçalves 

               Assistente Social Câmpus Matão 



 

Comunicado 01/2016 - CSP 
Anexo I - Recadastramento Auxílio Moradia 

 
 

Nome do aluno (a) ______________________________________________________________ 

 

1- Cidade de origem _____________________________. 
 

2- Com quem você mora na cidade de Matão? 
 

(   ) sozinho         (   ) família       (  ) amigos   (   ) outros _____________ 

 

3- Atualmente você mora em: 
(    ) imóvel alugado    (   ) república   (    ) pensão   (   ) hotel    (    ) outros _________ 

 

4- Indique o valor do aluguel ______________.  Esse valor é dividido com quantas pessoas? 
_____ 

 

5- Detalhe suas despesas com moradia. 
 

Tipo de despesas  Valor pago individualmente por aluno 

Aluguel  

Água  

Energia  

Internet  

Outros _______________________  

   

6- Assinale abaixo outros auxílios que você gostaria de receber. 
(   )  Alimentação         Valor mensal de gastos com alimentação _______________. 

(   ) Material didático pedagógico. Preencher anexo IX do edital 045/2016 

(   )  Transporte . Indique o valor diário gasto por dia considerando 50% de desconto do estudante 

(ida e retorno) _________.     

Transporte utilizado_______________________. 

Indique quantas vezes você tem aula durante a semana no IFSP ______. 

 

(    ) Declaro que não sou beneficiado pelo transporte público gratuito para frequentar as aulas do 

IFSP 

 
 
7- Descreva no campo abaixo informações que julgar necessárias 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                                               

8-Situação Acadêmica  

(    ) Aprovado sem DP  

(    ) Aprovado com DP 

(    ) Reprovado Falta  

(    ) Reprovado Nota 

(    ) Reprovado falta e nota 

 

9-Quantas disciplinas você cursou no segundo semestre de 2015? _______________. 

E foi reprovado em _____ disciplinas 

(   ) não fui reprovado em nenhuma disciplina 

 

             10-Quais foram os motivos que contribuíram para sua reprovação? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Declaro que as informações acima são verdadeiras. Declaro ainda, que tenho conhecimento que a 

falsidade implicará nas penalidades cabíveis, previstas no artigo 299* do código Penal e as demais 

cominações legais aplicáveis. 

 

 

                                      ___________________________, _____ de __________________ de _______. 
 

                                        ______________________________________________________ 

                                                 Assinatura do aluno (a) 
 

 

 

 
 
 
 
 

Comunicado XX/2016 - CSP 
 

Código Penal – FALSIDADE IDEOLÓGICA 

        Art. 299: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

   Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 

anos, se o documento é particular. 

 

 



Comunicado 01/2016 - CSP 
 

Anexo II - Recadastramento Auxílio Transporte 
 

 

Nome do aluno(a)__________________________________________________________________. 

 

 

1- Em qual cidade você reside? ____________________________. Qual a distância percorrida em 

Km? ________. 

2- Utiliza quais meio de transporte para frequentar as aulas no IFSP Câmpus Matão?  

( ) ônibus municipal    ( ) ônibus intermunicipal   (  ) Van  (  ) veículo próprio (  ) Outros 

_____________________ 

Indique o valor gasto por dia considerando 50% de desconto do estudante (ida e retorno) _______ 

(ônibus municipal ou ônibus intermunicipal). 

Valor mensal: ____________ de despesas com transporte. 

 

(    ) Declaro que não sou beneficiado pelo transporte público gratuito para frequentar as aulas do 

IFSP 

 

3-Indique quantas vezes você tem aula durante a semana no IFSP ______. 

4-Descreva seu trajeto e horário (todos os dias da semana que frequenta as aulas constando horário de 

saída da cidade de origem, entrada e saída no IFSP e retorno) (alunos que residem em outro 

município): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5- Assinale abaixo outros auxílios que você gostaria de receber. 
(   )  Alimentação         Valor mensal de gastos com alimentação _______________. 

(   ) Material didático pedagógico. Preencher anexo IX do edital 045/2016 

 

6- Descreva no campo abaixo informações que julgar necessárias 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



                         
7-Situação Acadêmica  

(    ) Aprovado sem DP  

(    ) Aprovado com DP 

(    ) Reprovado Falta  

(    ) Reprovado Nota 

(    ) Reprovado falta e nota 

 

9-Quantas disciplinas você cursou no segundo semestre de 2015? _______________. 

E foi reprovado em _____ disciplinas 

(   ) não fui reprovado em nenhuma disciplina 

            10- Quais foram os motivos que contribuíram para sua reprovação? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Declaro que as informações acima são verdadeiras. Declaro ainda, que tenho conhecimento que a  

falsidade implicará nas penalidades cabíveis, previstas no artigo 299* do código Penal e as demais 

cominações legais aplicáveis. 

                      
 
 

                        ___________________________, _____ de __________________ de _______ 
 
 

                                        ______________________________________________________ 

                 
                                 Assinatura do aluno (a) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                              

*Código Penal – FALSIDADE IDEOLÓGICA 

 

Art. 299: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 

inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 

direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

   Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, se 

o documento é particular. 

 

 

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, se o 

documento é particular. 

 

 


