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COMUNICADO 04/2018 – COORDENADORIA SOCIOPEDAGÓGICA 
25/06/2018 

 

Prezados discentes, 

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

Gonçalves, vem informar aos alunos contemplados no Programa da Assistência Estudantil que será realizado 

o recadastramento do Programa de auxílio permanência. As inscrições para o recadastramento do Ensino 

Superior ocorrerão no período de 26 a 29 de junho na Coordenadoria Sociopedagógica com a entrega do 

Termo de compromisso do recadastramento (Anexo I). Caso haja qualquer alteração com relação aos 

documentos do semestre passado, o discente deverá apresentar novos documentos para comprová-las e 

assinalá-las no termo de recadastramento. Em caso de dúvida procure o Sociopedagógico para maiores 

esclarecimentos. 

O Recadastramento só será concluído mediante a comprovação da frequência global mínima de 75% 

no primeiro semestre de 2018 (documento emitido pela Coordenadoria Sociopedagógica) e rematrícula para 

o segundo semestre de 2018 (documento emitido pela Coordenadoria de Registros Escolares). Será emitido 

um único documento com a listagem dos alunos rematriculados. 

A classificação geral dos alunos inseridos no Programa de Auxílio Permanência será refeita, 

considerando os alunos inseridos no programa em 2018 e alunos de lista de espera que se recadastrarem e 

os alunos que se inscreverem no segundo semestre de 2018.  

 

 

Atenciosamente, 

 

                                                                       _________________________________ 

  Leonardo Lima Ferreira 

               Coordenador do Sociopedagógico            

                                          



                         

 

Anexo I – Comunicado 04/2018 Coordenadoria Sociopedagógica 

                       POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

                     PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA  

          Termo de compromisso do recadastramento  

 

Eu______________________________________________________________________________,

CPF_________________________, Prontuário ________________, inscrito no Programa de Auxílio 

Permanência do Campus Matão no ano de 2018, declaro que sou aluno (a) frequente desta instituição e que 

me responsabilizo em utilizar os auxílios concedidos para seus devidos fins. Afirmo que NÃO possuo vínculo 

com o IFSP APENAS para o cumprimento de estágio Curricular, Trabalho de Conclusão de Curso e/ou 

Atividade Complementar. 

Solicito recadastramento no programa e tenho interesse nos seguintes auxílios para o segundo 

semestre de 2018: 

 (    )  Auxílio Material (Destinado à: custeio com materiais didáticos pedagógicos). 

(    ) Auxílio Alimentação.  

(   ) Auxílio Transporte – Valor diário/mensal utilizado: R$________________________. 

(   ) Auxílio Moradia – Valor pago de aluguel individualmente R$ ________________________. 

Declaro que as informações socioeconômicas apresentadas por mim na seleção e/ou 

recadastramento de 2018 se alteraram, havendo mudanças no meu grupo familiar no(s) seguinte(s) aspectos: 

(   ) Endereço;                                                (   ) Nascimento;            

(   ) Desemprego;                                          (  ) Doença; 

(   ) Ingresso em novo trabalho;                 (   )  Ingresso em programas sociais; 

(   ) Promoção no Trabalho;                        (   ) Moradia 

(   ) Aposentadoria;                                        (    ) Sem alteração 



(   ) Morte; 

(   ) Outros - Especifique a situação:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Observação: O discente deve apresentar documentos comprobatórios referentes à opção assinalada. 

 

                                                                             Declaração 

Eu,___________________________________________________________________, estou ciente 

de que devo informar qualquer alteração de dados ao setor Sociopedagógico e que, caso decida 

desistir/abandonar e/ou trancar/cancelar o curso deverei informar formalmente à Coordenadoria 

Sociopedagógica. 

Declaro, ainda, que estou de acordo com as regras do Programa e os requisitos para participar do 

recadastramento. 

A omissão ou falsidade de informações pertinente à seleção resultará 

em exclusão do programa e devolução dos valores por mim recebidos, 

a fim de ressarcir os cofres públicos da União. 

 O Artigo 299 do Código Penal dispõe que é crime "Omitir, em 

documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 

nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com 

fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato 

juridicamente relevante”.  

 

 

 

  __________________________________                             

                   Assinatura do Estudante                                                                                                                                                       

                                                                                                      Matão,______ de Junho de 2018 

 

 


