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COMUNICADO CSP 44/2020  

7ª LISTA DEFINITIVA DE INSCRIÇÕES NO PROJETO DE INCLUSÃO 

DIGITAL – EDITAL N. 25/2020 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Câmpus 

Itaquaquecetuba, no uso das atribuições que lhe são concedidas, torna público, por meio 

da Coordenadoria Sociopedagógica, a 7ª LISTA DEFINITIVA DE INSCRIÇÕES no 

Projeto de Inclusão Digital. Abaixo estão dispostas as listas com a situação atual da 

inscrição dos alunos (deferidos e indeferidos). Caso o prontuário do estudante inscrito 

não conste na lista em anexo, informe o erro à Coordenadoria Sociopedagógica até 13 de 

novembro de 2020. 

Esta lista diz respeito àqueles estudantes que realizaram sua inscrição 

posteriormente ao fechamento do prazo para a 7ª lista.  

REGULARIZAÇÃO: o período para regularização da inscrição é da presente 

data até o dia 13 de novembro de 2020. A apresentação de documentos e alegações devem 

ser feitas através do e-mail: inclusaodigital.itq@ifsp.edu.br. 

OBSERVAÇÃO: Este documento trata apenas das inscrições 

deferidas/indeferidas. Isto NÃO significa que o estudante será contemplado com o/os 

auxílio(s) requerido(s). O atendimento ao estudante está sujeito à disponibilidade 

orçamentária da Política de Assistência Estudantil do Câmpus. Maiores informações e/ou 

dúvidas poderão ser sanadas também através do e-mail: inclusaodigital.itq@ifsp.edu.br . 

Em breve os estudantes serão informados se serão ou não contemplados através 

de comunicado divulgado no site oficial do campus. 

 

 

 

Itaquaquecetuba, 12 de novembro de 2020. 

 

 

Valtir Maria Pereira Santos 

Coordenadora Sociopedagógica. 

(Assinado no original) 
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DEFERIDAS 

MATRÍCULA 

DOAÇÃO 

OU 

AUXÍLIO 

CONTRATAÇÃO 

DE PACOTE DE 

DADOS 

INSCRIÇÃO 

IQ1700031 X  DEFERIDA 

IQ3001695 X X DEFERIDA 

IQ3002128   

INDEFERIDA. 

Não apresentou 

dados ca conta 

bancária e não 

preencheu o 

anexo II 

completamente. 

IQ1900455   

INDEFERIDA. 

Estudante 

residente no 

mesmo imóvel 

já teve 

inscrição 

deferida para 

esta solicitação. 

IQ1800418 X  DEFERIDA 

IQ3000982 X X DEFERIDA 

IQ3000796 X  DEFERIDA 

IQ3000826 X X DEFERIDA 

IQ3000451  X DEFERIDA 

IQ3000109  X DEFERIDA 

IQ1910213 X  

INDEFERIDA. 

Não apresentou 

dados da conta 

bancária. 

 

 

 

 

 


