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COMUNICADO CSP 11/2021 

Dispõe os pagamentos do Programa de Auxílio Permanência e demais 

providências 

 

 CONSIDERANDO ORIENTAÇÃO NORMATIVA 1/2020 - DPES-

PRE/PRO-ENS/RET/IFSP, a qual Complementa a Instrução Normativa 

PRE/IFSP nº 002/2020, que estabelece orientações em relação ao pagamento 

de auxílios relativos à Política de Assistência Estudantil durante o período 

afetado pelas ações de enfrentamento da pandemia da COVID-19, em 

consonância com as Resoluções IFSP nº 41 e 42/2015; e 

 

 CONSIDERANDO O OFÍCIO 4/2021 - DOF-PRA/PRO-

ADM/RET/IFSP, o qual dispõe sobre o provisionamento orçamentário em 

Janeiro de 2021. 

 

 A Coordenadoria Sociopedagógica (CSP) informa:  

 

1. Enquanto durar o período excepcional imposto pela pandemia, a 

renovação das inscrições para os estudantes que já são beneficiários do 

programa de auxílio permanência será automática para o ano de 2021, não 

necessitando, portanto, que os estudantes já beneficiados façam novo 

cadastro; 

2. Em razão do orçamento informado pela Reitoria do IFSP, informamos que 

não haverá pagamento dos auxílios de alimentação e emergencial covid-

19 no mês de março de 2021. No mês de março só serão pagas as duas 

modalidades de auxílio conectividade. 

3. Os estudantes contemplados pelos auxílios do Programa de Auxílio 

Permanência receberão as parcelas atrasadas de forma retroativa, assim que 

houver disposição orçamentária, com exceção da parcela de março de 2021 

para os auxílios alimentação e emergencial covid-19; 

4. Enquanto houver disposição orçamentária, as duas modalidades de auxílio 

conectividade continuarão sendo pagas normalmente, pois estas são 

custeadas pelo orçamento do campus;  
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5. As duas normativas informadas nas considerações estarão disponíveis 

para consulta no sítio do campus, junto a este comunicado; e 

6. Assim que o processo seletivo do PAP para os novos estudantes for 

finalizado, a CSP emitirá um comunicado com calendário contendo a 

previsão dos pagamentos para o ano de 2021. 

 

 

 

André Aron Pastore Dryzun 

Coordenador Sociopedagógico em 

exercício. 

(Assinado no original) 

 


