
 

 

 

COMUNICADO CSP - ITQ Nº31/2022 

RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA O 

PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA – EDITAL DRG - ITQ Nº025/2022 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Câmpus Itaquaquecetuba, no uso de suas 

atribuições, torna público, por meio da Coordenadoria Sociopedagógica, o RESULTADO 

PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE AUXÍLIO 

PERMANÊNCIA – EDITAL DRG - ITQ Nº025/2022. Abaixo está disposta a lista com a situação 

atual da inscrição dos alunos (DEFERIDA e INDEFERIDA). 
 

Este documento trata apenas das inscrições DEFERIDAS/INDEFERIDAS. Isto NÃO 

significa que o estudante será contemplado com o(s) auxílio(s) requerido(s). O atendimento ao 

estudante está sujeito à disponibilidade orçamentária da Política de Assistência Estudantil do IFSP - 

Câmpus Itaquaquecetuba. 
 

REGULARIZAÇÃO 

Os estudantes aqui listados com suas inscrições INDEFERIDAS por documentação pendente 

poderão fazer a regularização dentro do prazo para recurso, que compreende o período de 

22/08/2022 a 25/08/2022 até 23h59min. 
 

Os documentos devem ser enviados pelo SUAP, busque no lado esquerdo da tela, nas abas 

‘Atividades Estudantis’, ‘Serviço Social’, ‘Programas’, ‘Inscrições’. Quando aparecer sua inscrição 

no Edital DRG - ITQ Nº025/2022 no lado direito clique em ‘Documentação do Aluno’ e ‘Adicionar 

documento’. Caso não consiga inserir a documentação no Suap, envie-a pelo e-mail: 

assistenciaestudantil.itq@ifsp.edu.br . 

Caso o prontuário do estudante inscrito não conste na lista abaixo, informe o erro à 

Coordenadoria Sociopedagógica no período de 22/08/2022 a 25/08/2022 até 23h59min através do e-

mail: assistenciaestudantil.itq@ifsp.edu.br . 
 

PRONTUÁRIO SOLICITAÇÃO 

IQ3004511 DEFERIDA. 

IQ3006913 DEFERIDA. 

IQ3011267 DEFERIDA. 

IQ3013383 DEFERIDA. 

IQ3016153 DEFERIDA. 

IQ301617X DEFERIDA. 

IQ3016234 DEFERIDA. 

IQ3016242 DEFERIDA. 

IQ3016285 DEFERIDA. 
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IQ3016889 DEFERIDA. 

IQ3017893 DEFERIDA. 
  

PRONTUÁRIO SOLICITAÇÃO 

IQ3001296 
INDEFERIDA. Pendências: comprovação de renda do estudante 

e da avó; ANEXOS I e II; comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3002454 
INDEFERIDA. Pendências: carteira profissional; comprovante 

de inscrição do aluno. 

IQ3002675 INDEFERIDA. Pendência: não entregou documentação. 

IQ3004627 INDEFERIDA. Pendência: não entregou documentação. 

IQ300466X 

INDEFERIDA. Pendências: documentação de identificação; 

comprovante de renda - extratos bancários; comprovante de 

inscrição do aluno (assinatura); comprovante de residência 

(desatualizado). 

IQ3004805 
INDEFERIDA. A renda per capita ultrapassa um salário 

mínimo e meio. 

IQ3005763 INDEFERIDA. Pendência: não entregou documentação. 

IQ3005771 

INDEFERIDA. Pendência: ANEXOS; comprovante de 

inscrição do aluno; conta bancária; comprovação da renda 

familiar. 

IQ300578X INDEFERIDA. Pendência: não entregou documentação. 

IQ3005976 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno; 

comprovação da renda. 

IQ3006484 
INDEFERIDA. Pendências: ANEXOS; comprovante de 

inscrição do aluno; comprovante de conta bancária. 

IQ3006832 
INDEFERIDA. A renda per capita ultrapassa um salário 

mínimo e meio. 

IQ3008967 

INDEFERIDA. Pendências: ANEXOS; comprovante de 

inscrição do aluno; comprovante de residência; conta bancária; 

comprovação da renda familiar. 

IQ3009823 INDEFERIDA. Pendência: não entregou documentação. 

IQ3010015 

INDEFERIDA. Pendências: ANEXOS; comprovante de 

inscrição do aluno; comprovante de residência; conta bancária; 

comprovação de renda familiar. 

IQ3010031 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno; 

comprovante de residência; documentação da renda. 

IQ3010236 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante bancário; 

comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3010821 
INDEFERIDA. Pendências: ANEXOS; comprovante de 

inscrição do aluno; comprovante de renda. 

IQ301083X 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante de residência; 

comprovante de renda; comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3010872 INDEFERIDA. Pendência: não entregou documentação. 

IQ3011232 

INDEFERIDA. Pendências: holerite de maio e junho/2022 de 

Tamires; carteira de trabalho de Marcelo conforme solicitação do 

Edital DRG – ITQ Nº 025/2022; comprovante bancário de 

Bianca. 



 

 

IQ3011283 INDEFERIDA. Pendências: ANEXOS; comprovação de renda. 

IQ3011321 INDEFERIDA. Pendências: ANEXOS; comprovação de renda. 

IQ301133X 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de residência 

atualizado; comprovante bancário diferente dos dados presentes 

na inscrição do aluno; comprovante de inscrição com data 

atualizada; ANEXO III. 

IQ3011674 

INDEFERIDA. Pendências: holerites de maio, junho e 

julho/2022 de Romisson; RG e CPF de Andressa e Heloisa; 

comprovante de renda de Andressa; conta bancária; ANEXOS I 

e II; comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3011704 

INDEFERIDA. Pendências: ANEXOS; comprovante de 

inscrição do aluno; comprovante de residência; documentos 

pessoais e de renda de integrantes da família.  

IQ3012859 INDEFERIDA. Pendência: não entregou documentação. 

IQ3012956 
INDEFERIDA. Pendências: identificação da criança de 9 anos; 

assinatura do comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3013065 

INDEFERIDA. Pendências: ANEXOS; comprovante de 

inscrição do aluno; comprovante de residência; documentos 

pessoais e de renda da família. 

IQ3013111 
INDEFERIDA. Pendências: ANEXO III (declaração de sem 

renda); comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3013189 

INDEFERIDA. Pendências: ANEXO II; comprovante de 

residência; comprovante bancário; documento(s) de 

identificação; comprovante(s) de renda. 

IQ3013332 
INDEFERIDA. Pendências: ANEXO I; comprovante de 

inscrição do aluno; comprovante de renda. 

IQ301357X INDEFERIDA.  Pendência: não entregou documentação. 

IQ3013596 
INDEFERIDA. Pendência: ANEXOS I e II; comprovante de 

inscrição do aluno. 

IQ3014053 INDEFERIDA. Pendência: não entregou documentação. 

IQ3014169 INDEFERIDA. Pendência: não entregou documentação. 

IQ3014592 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno; 

ANEXOS I e II; comprovante bancário. 

IQ3014827 INDEFERIDA. Pendência: não entregou documentação. 

IQ3016145 
INDEFERIDA. Pendência: comprovante de inscrição do aluno 

(pág. 02); conta bancária; carteira de trabalho da mãe. 

IQ3016251 INDEFERIDA. Pendência: não entregou documentação. 

IQ3016269 

INDEFERIDA. Pendências: documentos de identificação de 

todos da família; comprovação de renda de todos que são maiores 

de 16 anos; ANEXOS I e II; comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3016307 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante bancário ilegível; 

comprovante de inscrição do aluno sem assinatura. 

IQ3016315 
INDEFERIDA. Pendências: ANEXOS II e III; comprovante de 

inscrição do aluno; comprovante de renda. 

IQ301634X 
INDEFERIDA. Pendências: ANEXOS I e II; comprovante de 

inscrição do aluno. 



 

 

IQ3016781 
INDEFERIDA. Pendências: comprovação de renda; 

documentos de identificação; comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3016927 

INDEFERIDA. Estudante está matriculada em curso de 

extensão. Este edital é exclusivo para estudantes matriculados nos 

cursos regulares. 
  

PRONTUÁRIO SOLICITAÇÃO 

IQ3005127 SEM EFEITO. Estudante já é beneficiária do PAP. 

IQ3010112 SEM EFEITO. Estudante já é beneficiário do PAP. 

IQ3011607 SEM EFEITO. Estudante já é beneficiário do PAP. 

 

 

 

 

 
Itaquaquecetuba, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

Luís Mateus da Silva Souza 

Coordenadoria Sociopedagógica 

(Assinado no original) 

 
 

 


