
 

 

COMUNICADO 

Kits de Alimentação 

 

O IFSP Câmpus Itaquaquecetuba, em observação à Instrução Normativa PRE/IFSP nº 009, de 

06 de agosto de 2020, informa aos estudantes dos cursos técnicos integrados e concomitantes 

inscritos na Chamada Pública para recebimento de cestas básicas (kits de Alimentação) pelo 

Edital da Reitoria do IFSP de nº 166/2020 (cujas inscrições foram realizadas até 13 de maio de 

2020), que: 

 

1) Segue publicado abaixo a lista dos alunos contemplados (os quais possuem renda per 

capita familiar MENOR que 1,5 salário mínimo, conforme autodeclaração); 

2) Os estudantes maiores de idade, munidos de documento original de identificação (RG 

ou CNH), deverão comparecer no Câmpus Itaquaquecetuba em dia e horário agendado 

conforme cronograma abaixo para a retirada de 02 kits de alimentação; 

3) Quando o estudante for menor de idade, a retirada dos 02 kits de Alimentação deverá 

ser feita pelos pais ou responsável legal, os quais deverão apresentar o seu documento 

original de identificação (RG ou CNH) e do estudante. 

 

Observações:  

a) não será liberada a retirada do kit para o estudante (ou responsável, em caso de aluno 

menor de idade) que não esteja portando o documento de identificação (RG ou CNH); 

 

b) o peso aproximado de cada kit de alimentação é de 12,3 kg. 

 

Orientações de segurança para a retirada dos kits (em razão da atual 

pandemia): 

 

Recomendamos aos alunos, pais e responsáveis que NÃO compareçam ao câmpus para retirar 

os kits, em casos de: 

a) Estar doente ou com suspeita de COVID;  

b) Ter tido contato com pessoas diagnosticadas ou suspeitas de estarem com COVID. 

 



 

Ao comparecer no Câmpus para retirada dos kits, será necessário: 

a) a utilização obrigatória de MÁSCARA; 

b) uso de álcool gel nas mãos na entrada do câmpus;  

c) manter distância de dois metros de outras pessoas na fila; 

d) observer o horário agendado conforme cronograma de entrega;  

e) evitar aglomerações. 

 

Cronograma de entrega: 
 

• Dia 14/08/2020 (sexta-feira), das 10h às 15h         entrega para os estudantes listados nas 

colunas A e B; 

 

• Dia 17/08/2020 (segunda-feira), das 10h às 15h        entrega para os estudantes listados nas 

colunas C e D; 

 

• Dia 18/08/2020 (terça-feira), das 10h às 15h      entrega para os estudantes listados nas 

colunas E e F; 

 

 

Lista de contemplados: 
Coluna A  Coluna B  Coluna C  Coluna D  Coluna E  Coluna F  

IQ1700294  IQ180068X  IQ1900111  IQ1900617  IQ3001059  IQ3001784  

IQ1700359  IQ1800701  IQ1900145  IQ1900633  IQ3001075  IQ3001806  

IQ1700618  IQ180071X  IQ1900234  IQ1900668  IQ3001113  IQ3001865  

IQ1800019  IQ1800736  IQ1900242  IQ1900714  IQ3001156  IQ3001903  

IQ1800116  IQ1800787  IQ1900251  IQ1900722  IQ3001202  IQ3001911  

IQ1800167  IQ1800795  IQ1900269  IQ1900757  IQ3001261  IQ300192X  

IQ180023X  IQ1800809  IQ1900277  IQ1910094  IQ300130X  IQ3001989  

IQ1800264  IQ1810367  IQ1900331  IQ1910108  IQ3001393  IQ3002004  

IQ1800299  IQ1820125  IQ1900358  IQ1910124  IQ3001407  IQ3002021  

IQ1800337  IQ1820141  IQ1900366  IQ1910141  IQ3001482  IQ3002101  

IQ1800345  IQ1820176  IQ1900374  IQ1910183  IQ3001504  IQ300211X  

IQ1800442  IQ1820214  IQ1900439  IQ1910205  IQ3001555  IQ3002365  

IQ1800469  IQ1820231  IQ1900455  IQ1910221  IQ300158X  IQ3002586  

IQ1800485  IQ1820273  IQ1900536  IQ1910264  IQ3001644  IQ3002659  

IQ1800493  IQ1820303  IQ1900579  IQ1910281  IQ3001687  IQ3002667  

IQ180054X  IQ1820346  IQ1900587  IQ1910361  IQ3001695    

IQ1800574  IQ1820389  IQ1900609  IQ3000931  IQ3001733    

 

 

Os interessados poderão obter informações adicionais por meio do endereço eletrônico 

alimentacao.itq@ifsp.edu.br. 

 

Itaquaquecetuba, 13 de agosto de 2020. 

 

_________________________________________ 

Leandro de Campos Carahyba Dias 

Presidente da Comissão Especial de Compras e Acompanhamento das Ações de Alimentação 

Escolar 2020 do Câmpus Itaquaquecetuba 

mailto:alimentacao.itq@ifsp.edu.br

